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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOK/SKO/3/9

Bratislava 1. apríla 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0009/OK/2019 začatom dňa 13.03.2019 na základe oznámenia koncentrácie
podľa § 10 ods. 7 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 Seoil
Holding Coöperatief U.A. Van Heuven Goedhartlaan 11 C, 1181 LE, Amstelveen,
Holandsko, zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom advokátskou
kanceláriou DOBIAŠOVÁ | law firm s r.o., Šoltésovej 2679/18, 811 08 Bratislava, IČO:
50 655 809
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 spočívajúcou podľa § 9 ods. 1 písm. b) 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 v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Seoil Holding
Coöperatief U.A. Van Heuven Goedhartlaan 11 C, 1181 LE, Amstelveen, Holandsko
nad podnikateľmi

-

KOAM s.r.o., Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 352 411,
KOAM Slovakia s.r.o., Cukrovarská ul. 39, 925 21 Sládkovičovo, IČO:
36 254 274,
KOAM Sp. Z o.o. ul. Górecka 63, 43-430 Skoczów, Poľsko
a KOAM De Mexico, Ave del parque #2145, Airport Technology Park, Carr.
Miguel Aleman km-34, Pesqueria Nuevo Leon C.P. 66650, Mexiko

na základe Zmlúv o prevode obchodných podielov zo dňa 21.12.2018
uzatvorených medzi [................................................................................................
..................................................................................................................................
............................................................................................................].1
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 13.03.2019 podaním zaevidovaným pod číslom 510/2019/OK1214/2019 od podnikateľa Seoil Holding Coöperatief U.A. Van Heuven
Goedhartlaan 11 C, 1181 LE, Amstelveen, Holandsko, (ďalej len „Seoil”),
zastúpeného splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou
DOBIAŠOVÁ | law firm s.r.o., Šoltésovej 2679/18, 811 08 Bratislava, IČO:
50 655 809 doručené oznámenie koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 10
ods. 7 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“).
Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie
vedené pod číslom 0009/OK/2019 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala
dňa 14.03.2019 plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
Oznámenie koncentrácie bolo doplnené dňa 15.03.2019 e-mailom zaevidovaným
pod č. 510/2019/OK-1269/2019 a dňa 25.03.2019 listom zaevidovaným pod
č. 510/2019/OK-1412/2019.
2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení, koncentrácia
spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Seoil nad
podnikateľmi KOAM s.r.o., Areál ZŤS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36
352 411 (ďalej len „KOAM“), KOAM Slovakia s.r.o., Cukrovarská ul. 39, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 254 274 (ďalej len „KOAM Slovakia“), KOAM Sp. Z o.o. ul.
Górecka 63, 43-430 Skoczów, Poľsko (ďalej len „KOAM Skoczów“) a KOAM De
Mexico, Ave del parque #2145, Airport Technology Park, Carr. Miguel Aleman km34, Pesqueria Nuevo Leon C.P. 66650, Mexiko (ďalej len „KOAM De Mexico“) na
základe zmlúv, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ Seoil. Účastníkmi koncentrácie sú
podnikateľ Seoil na strane nadobúdateľa a podnikatelia KOAM, KOAM Slovakia,
KOAM Skoczów a KOAM De Mexico na strane nadobúdaných.
4. Podľa Oznámenia je podnikateľ Seoil holdingovou spoločnosťou. Pôsobí
v nasledujúcich oblastiach: logistika, personálne zabezpečenie, catering
a stravovanie,
sprostredkovateľská
činnosť,
back-office
činnosti,
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Obchodné tajomstvo účastníka konania – predávajúci a kupujúci, medzi ktorými boli uzavreté zmluvy
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sprostredkovávanie dodávateľských zmlúv a nákup materiálu. Jeho dcérske
spoločnosti s obchodným menom Hwasung zabezpečujú prevádzkové
a administratívne služby aj pre dcérske spoločnosti s obchodným menom
Sungwoon, ktorých oblasťou pôsobenia sú činnosti spojené s prípravou
a realizáciou stavieb (najmä priemyselných budov), dokončovacie stavebné práce
a pod. Dcérske spoločnosti Hwasung a Sungwoon pôsobia v USA, Mexiku, Indii,
Poľsku a na Slovensku.
5. Ako vyplýva z Oznámenia, nadobúdané spoločnosti zo skupiny KOAM vyrábajú
a dodávajú výrobky, súčasti a komponenty z plastov pre automobilový priemysel.
Slovenské spoločnosti dodávajú tieto súčiastky najmä pre výrobcov automobilov
značky KIA, HYUNDAI a Volkswagen.
6. Z podkladov a informácií predložených v Oznámení úrad dospel k záveru, že
v prípade predmetnej koncentrácie nedochádza v aktivitách účastníkov
koncentrácie k horizontálnemu prekrytiu a ani k vertikálnemu prepojeniu aktivít na
území Slovenskej republiky.
7. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad
k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona, nakoľko
značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia
alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie:
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) v znení neskorších predpisov, (ďalej len
„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
3

Rozhodnutie sa doručuje:
DOBIAŠOVÁ | law firm s.r.o.
Šoltésovej 2679/18
811 08 Bratislava
IČO: 50 655 809
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