Verejná verzia

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo:

2019/KOH/SKO/3/7

Bratislava, 21. februára 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo
0005/OK/2019 začatom dňa 05. 02. 2019 na základe oznámenia koncentrácie podľa
§ 10 ods. 10 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov podnikateľom j-fiber
GmbH, so sídlom Im Semmicht 1, 07751 Jena, Nemecká spolková republika
a podnikateľom Aberdare Holding Europe B.V., so sídlom Herikerbergweg 238, Luna
ArenA, 1101 CM Amsterdam, Holandsko, prostredníctvom spoločne splnomocneného
právneho zástupcu PRK Partners s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 3, 811 06
Bratislava,
rozhodol
na základe § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov tak, že s ú h l a s í
s koncentráciou, ktorá má vzniknúť podľa § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 9 ods. 5
zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a spočíva vo vytvorení
plnofunkčného spoločného podniku, ktorý bude pôsobiť pod obchodným menom
j-fiber Hengtong GmbH, podnikateľmi j-fiber GmbH, so sídlom Im Semmicht 1, 07751
Jena, Nemecká spolková republika a Aberdare Holding Europe B.V., so sídlom
Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam, Holandsko, a to na základe
Investičnej dohody spoločností j-fiber GmbH a Aberdare Holding Europe B.V. zo dňa
12. 11. 2018.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bola dňa 05. 02. 2019 podnikateľom j-fiber GmbH, so sídlom Im Semmicht 1, 07751
Jena, Nemecká spolková republika (ďalej len „Oznamovateľ 1“) a podnikateľom
Aberdare Holding Europe B.V., so sídlom Herikerbergweg 238, Luna ArenA,
1101 CM Amsterdam, Holandsko (ďalej len „Oznamovateľ 2“ alebo spoločne
„Oznamovatelia“) listom zaevidovaným pod číslom 420/2019/OK-635/2019
oznámená koncentrácia (ďalej len „Oznámenie“) špecifikovaná vo výroku tohto
rozhodnutia, ktorá podlieha kontrole úradu. Týmto podaním bolo začaté správne
konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod číslom 0005/OK/2019
a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) začala dňa 06. 02. 2019 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z Oznámenia, koncentrácia spočíva v zámere Oznamovateľov
vytvoriť plnofunkčný spoločný podnik (ďalej len „Spoločný podnik“), teda účastníkmi
konania a zároveň aj účastníkmi koncentrácie sú Oznamovatelia.
3. Podľa Oznámenia patrí Oznamovateľ 1 do ekonomickej skupiny spoločnosti
LEONI AG, so sídlom Marienstraße 7, 90402 Norimberg, Nemecká spolková
republika (ďalej len „Skupina Leoni“), ktorá je aktívna v oblasti výroby a predaja
drôtových a káblových riešení a elektroinštalačných riešení. Skupina Leoni vyrába
multi-módové optické vlákna, jej pôsobenie v oblasti jedno-módových optických
vlákien je veľmi obmedzené. Skupina Leoni pôsobí globálne, na území Slovenskej
republiky (ďalej len „SR“) pôsobí ako zahraničný dodávateľ medených drôtov,
káblov, káblových systémov a elektroinštalácií pre rôzne odvetvia priemyslu.
Zároveň na území SR kontroluje spoločnosť LEONI Slovakia, spol. s r. o., so sídlom
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín (prevádzkuje 5 výrobných závodov), ktorá
podniká v oblasti výroby a predaja káblov, káblových systémov a káblových
zväzkov, predovšetkým pre automobilový a medicínsky priemysel.
4. Vychádzajúc z Oznámenia, Oznamovateľ 2 patrí do čínskej ekonomickej skupiny
spoločností Hengtong (ďalej len „Skupina Hengtong“), ktorá pôsobí v oblasti výroby
komponentov na komunikáciu prostredníctvom optických vlákien a medených
vodičov, komponentov na prenos energie a komponentov pre námorné
inžinierstvo. Skupina Hengtong vyrába jedno-módové optické vlákna, pričom
podstatná časť tejto produkcie je určená na ázijský trhu. Multi-módové optické
vlákna nevyrába vôbec. Skupina Hengtong pôsobí celosvetovo, predovšetkým
v Ázii, nie však na území SR.
5. Zamýšľaný novozaložený Spoločný podnik bude spoločne vlastnený
a kontrolovaný Oznamovateľmi. Podľa Oznámenia predmetom jeho podnikania
bude výroba a predaj jedno-módových optických vlákien pre použitie
v telekomunikačných a dátových aplikáciách. Sídlo Spoločného podniku bude
v meste Jena v Nemeckej spolkovej republike a podnikať bude pod obchodným
menom j-fiber Hengtong GmbH. Vychádzajúc z Oznámenia, v prípade predmetnej
koncentrácie sú naplnené všetky aspekty plnofunkčného spoločného podniku.
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6. Ako sa uvádza v Oznámení, svoje aktivity bude Spoločný podnik sústrediť na
[. . . . . . . . .]1 trh. Po dokončení transakcie Oznamovatelia v oblasti jedno-módových
optických vlákien [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]2. Vychádzajúc z činností
Oznamovateľov a Spoločného podniku, na európskom trhu nebolo identifikované
horizontálne prekrytie aktivít v oblasti jedno-módových optických vlákien, zároveň
predmetná koncentrácia vzhľadom na popísané aktivity nevzbudzuje súťažné
obavy z hľadiska jej nehorizontálneho posúdenia. Vychádzajúc z predložených
informácií úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným odôvodnením.
7. Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1
zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia alebo
v dôsledku koordinácie súťažného správania a rozhodol tak, ako je uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e:
Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ochrane hospodárskej súťaže“), v spojení s § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný
rozklad Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií,
Drieňová 24, 826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade
podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže rozhoduje Rada
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku
včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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[...] obchodné tajomstvo Oznamovateľov – geografická pôsobnosť Spoločného podniku.
[...] obchodné tajomstvo Oznamovateľov - informácie o geografickom rozsahu aktivít Oznamovateľov.
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Rozhodnutie sa doručuje:
PRK Partners s.r.o.
JUDr. Peter Oravec
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
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