Ver zia verejná

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo:

2019/KOK/SKO/3/13

Bratislava, 28. mája 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo
0010/OK/2019 začatom dňa 13.05.2019 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
Richina Industries Limited, so sídlom Unit 1202, 12/F Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim
Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong, prostredníctvom splnomocneného právneho
zástupcu advokátskej kancelárie ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., so sídlom
Staromestská 3, 811 03 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 vznikla 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 a spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Richina Industries
Limited, so sídlom Unit 1202, 12/F Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East,
Kowloon, Hongkong nad podnikateľom Coindarcos, SGPS, S.A., so sídlom Parque
Empresarial de Padreiro Salvador, Lote 5, 4970-500 Arcos de Valdevez, Portugalsko,
a to na základe Zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej dňa 31. 03. 2019 medzi
[.......................................................................................................................................

..........................................]1 a na základe Zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej dňa 31. 03.
2019 medzi [...............................................................................................................]1.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bola dňa 13.05.2019 podnikateľom Richina Industries Limited, so sídlom Unit 1202,
12/F Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hongkong (ďalej
len „Oznamovateľ“) listom zaevidovaným pod číslom 642/2019/OK-2087/2019
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 0010/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 14.05.2019 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z Oznámenia, koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej
kontroly Oznamovateľa nad podnikateľom Coindarcos, SGPS, S.A., so sídlom
Parque Empresarial de Padreiro Salvador, Lote 5, 4970-500 Arcos de Valdevez,
Portugalsko (ďalej len „Coindarcos“). Účastníkom konania je Oznamovateľ
a účastníkmi koncentrácie sú Oznamovateľ ako nadobúdateľ kontroly a podnikateľ
Coindarcos ako nadobúdaná spoločnosť.
3. Podľa predložených informácií je ekonomická skupina Oznamovateľa (ďalej len
„Skupina Richina“) aktívna výlučne v Číne a na Novom Zélande, a to v oblasti
finančných služieb, nehnuteľností, spotrebných produktov, maloobchodu, výroby
(vrátane výrobkov z kože), cestovného ruchu a turizmu. Skupina Richina na území
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) nepôsobí.
4. Podľa informácií uvedených v Oznámení, podnikateľ Coindarcos kontroluje
skupinu spoločností (ďalej len „Skupina Coindu“), ktoré podnikajú v oblasti výroby
najmä kožených poťahov sedadiel pre autá a pre iné použitie (pre výrobcov jácht
a nábytku), tiež látkových a PVC čalúnení a poťahov pre vozidlá. Pôsobí ako
dodávateľ prvého stupňa priamo pre výrobcov, ako aj dodávateľ druhého stupňa (t.j.
ako dodávateľ iných dodávateľov prvého stupňa. Skupina Coindu je na území SR
prítomná ako zahraničný dodávateľ, v SR prevádzkuje tiež sklad a logistické
centrum.
5. Nakoľko Skupina Richina nepôsobí na území SR, ani na širšom území Európskeho
hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) v oblastiach súvisiacich s činnosťou
Skupiny Coindu, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza
k horizontálnemu prekrytiu, resp. k vertikálnemu prepojeniu.
6. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení úrad vydáva rozhodnutie
so zjednodušeným odôvodnením.
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[...] obchodné tajomstvo Oznamovateľa – zmluvné strany.
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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 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

Rozhodnutie sa doručuje:
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
Mgr. Tomáš Maretta
Staromestská 3
811 03 Bratislava
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