PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo:

2019/KOK/SKO/3/30

Bratislava, 18. septembra 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo
0019/OK/2019 začatom dňa 15.8.2019 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 podnikateľmi Grupo Calcinor, S.L., so sídlom
Egileor Auzoa 101, 20268 Altzo (Guipúzcoa), Španielsko a Wopfinger Stein u. Kalkwerke
Schmid & Co. KG, identifikačné číslo FN 14677i, so sídlom Wopfing 156, PSČ 2754
Waldegg/Wopfing, Rakúsko prostredníctvom ich spoločného právneho zástupcu
Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 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, že s ú h l a s í s koncentráciou
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,
ktorá spočíva vo vytvorení spoločného podniku trvale vykonávajúceho všetky funkcie
samostatného ekonomického subjektu, spoločne kontrolovaného podnikateľmi Grupo
Calcinor, S.L., so sídlom Egileor Auzoa 101, 20268 Altzo (Guipúzcoa), Španielsko a
Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid & Co. KG, identifikačné číslo FN 14677i, so sídlom
Wopfing 156, PSČ 2754 Waldegg/Wopfing, Rakúsko, a to formou vloženia spoločnosti
Calmit GmbH, identifikačné číslo FN 87132k, so sídlom Linzer Strasse 8, PSČ 4820, Bad
Ischl, Rakúsko do ich existujúceho plnofunkčného spoločného podniku zastrešovaného
holdingovou spoločnosťou Eurofillers Holding GmbH, identifikačné číslo FN 444913i, so

sídlom Friedrich Schmid-Straße 165, 2754 Waldegg-Wopfing, Rakúsko, čím dôjde
k rozšíreniu jeho aktivít, a to na základe zmluvy o vložení vecného vkladu uzatvorenej
dňa 17.7.2019 medzi podnikateľmi Baumit Beteiligungen GmbH, identifikačné číslo FN
171752b, so sídlom Wopfing 156, 2754 Waldegg, Rakúsko, ako vkladajúcou
spoločnosťou a Eurofillers Holding GmbH, identifikačné číslo FN 444913i, so sídlom
Friedrich Schmid-Straße 165, 2754 Waldegg-Wopfing, Rakúsko, ako preberajúcou
spoločnosťou.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bola dňa 15.8.2019 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“)
podnikateľmi Grupo Calcinor, S.L., so sídlom Egileor Auzoa 101, 20268 Altzo
(Guipúzcoa), Španielsko (ďalej len „Calcinor“) a Wopfinger Stein u. Kalkwerke Schmid &
Co. KG, identifikačné číslo FN 14677i, so sídlom Wopfing 156, PSČ 2754
Waldegg/Wopfing, Rakúsko (ďalej len „Wopfinger“) (Calcinor a Wopfinger ďalej spoločne
aj ako „Oznamovatelia“) oznámená koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu.
Tým bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod
č. 0019/OK/2019 a v súlade s § 11 ods. 1 zákona začala dňa 16.8.2019 plynúť lehota 25
pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Oznámenie koncentrácie bolo neúplné a v nadväznosti na výzvu úradu zo dňa 23.8.2019
a zo dňa 6.9.2019 bolo Oznamovateľmi doplnené dňa 3.9.2019 a dňa 13.9.2019
(oznámenie koncentrácie spolu s doplneniami ďalej ako „Oznámenie“). Na tom základe
sa Oznámenie stalo úplným a dňom 16.9.2019 pokračovala v plynutí lehota na vydanie
rozhodnutia, ktorá spočívala odo dňa odoslania prvej výzvy na doplnenie (23.8.2019).
3. Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených v Oznámení dospel úrad k záveru,
že v tomto prípade ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona v spojení s § 9
ods. 5 zákona, a teda o vytvorenie spoločného podniku trvale vykonávajúceho všetky
funkcie samostatného ekonomického subjektu, tzv. plnofunkčného spoločného podniku.
4. Podľa Oznámenia má k predmetnej koncentrácii dôjsť tak, že podnikateľ Baumit
Beteiligungen GmbH, identifikačné číslo FN 171752b, so sídlom Wopfing 156, 2754
Waldegg, Rakúsko, kontrolovaný podnikateľom Wopfinger, vloží svoj 100% obchodný
podiel v spoločnosti Calmit GmbH, identifikačné číslo FN 87132k, so sídlom Linzer
Strasse 8, PSČ 4820, Bad Ischl, Rakúsko (ďalej len „Calmit AT“) ako vecný vklad do
spoločnosti Eurofillers Holding GmbH, identifikačné číslo FN 444913i, so sídlom Friedrich
Schmid-Straße 165, 2754 Waldegg-Wopfing, Rakúsko (ďalej len „EAT“).
EAT je vychádzajúc z Oznámenia holdingovou spoločnosťou, ktorej prostredníctvom
Oznamovatelia spolukontrolujú skupinu spoločností Eurofillers, ktorá tvorí plnofunkčný
spoločný podnik Oznamovateľov (ďalej len „Spoločný podnik“) a do ktorej patria napr.
spoločnosti Calmit spol. s r. o., Bratislava (ďalej len „Calmit SK“), Calmit Hungaria Kft.,
Maďarsko a Cales de Llierca S.A., Španielsko (ďalej len „CES“).
5. Účastníkmi predmetnej koncentrácie sú podnikateľ Calmit AT, ako podnikateľ, nad ktorým
sa v dôsledku jeho vloženia do Spoločného podniku mení kontrola na spoločnú kontrolu
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a Oznamovatelia ako podnikatelia týmto spoločnú kontrolu nadobúdajúci. Oznamovatelia
sú zároveň účastníkmi predmetného správneho konania.
6. Podnikateľ Wopfinger, vychádzajúc z Oznámenia, kontroluje skupinu spoločností
pôsobiacich v oblasti ťažby surovín (najmä vápenca), výroby cementu a v stavebnom
priemysle (konkrétne napr. priemysel s farbami, prefabrikovanými výrobkami, obkladmi,
omietkami, izoláciami, štukovou omietkou, výplňovým materiálom, tehlami, cementom,
betónom). V Slovenskej republike (ďalej len „SR“) podnikateľ Wopfinger pôsobí okrem
iného prostredníctvom spoločnosti Baumit, spol. s r.o., Bratislava.
7. Podnikateľ Wopfinger pred koncentráciou nepriamo výlučne kontroluje aj podnikateľa
Calmit AT, ktorý má byť vložený do Spoločného podniku. Podnikateľ Calmit AT podľa
Oznámenia pôsobí v oblasti ťažby vápenca a výroby vápenných výrobkov, ide
predovšetkým o jemné vápno, vápenný hydrát, kamennú múčku a kusové vápno.
V Oznámení sa uvádza, že z dôvodu vysokých prepravných nákladov vápenných
výrobkov spoločnosť Calmit AT, ktorá sídli v Bad Ischl v Rakúsku, predáva vápno len v
Rakúsku, konkrétne v spolkových krajinách Salzburg, Horné Rakúsko a Štajersko, a teda
vápno predáva len v okruhu 150 km od svojho sídla. Podľa Oznámenia spoločnosť Calmit
AT ani po koncentrácii nebude dodávať vápno do iných regiónov.
8. Podnikateľ Calcinor je materskou spoločnosťou skupiny spoločností, ktorá pôsobí
v oblasti získavania a ťažby vápenca a predaja vápenných výrobkov, ako aj v ďalších
oblastiach napr. v oblasti neželezného hutníctva, v chemickom priemysle (organické
a anorganické chemikálie, umelá hmota/kaučuk, lepidlá a silikóny, hydroxid sodný,
uhličitan vápenatý), v priemysle s papierom a lepidlami a v stavebnom priemysle
(konkrétne napr. priemysel s farbami, prefabrikovanými výrobkami, obkladmi, omietkou,
štukovanou omietkou, výplňovým materiálom, tehlami, cementom, betónom).
9. Nakoľko podnikateľ Wopfinger podnikateľa Calmit AT, ktorý je vkladaný do Spoločného
podniku, kontroloval už pred koncentráciou, úrad sa pri vyhodnocovaní jej súťažných
dopadov ich vzťahom nezaoberal. Z vyššie uvedeného popisu činností podnikateľov
Calmit AT a Calcinor vyplýva, že obaja pôsobia v oblasti dodávok vápna, avšak len
podnikateľ Calcinor pôsobí na území SR, a to len prostredníctvom spoločnosti Calmit SK,
ktorá je už teraz súčasťou Spoločného podniku.
10. S ohľadom na pôsobenie podnikateľa Calmit AT nedochádza jeho vložením do
Spoločného podniku vo vzťahu k územiu SR k horizontálnym prekryvom ani vertikálnym
prepojeniam. Úrad teda neidentifikoval negatívne súťažné dopady koncentrácie vo
vzťahu k územiu SR, a to ani z pohľadu horizontálneho, ani ne-horizontálneho
posúdenia.
11. 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,
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Vychádzajúc z informácií
predložených v Oznámení úrad v predmetnom správnom konaní vydáva rozhodnutie so
zjednodušeným odôvodnením.
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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 doručí:
Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
k rukám Mgr. Moniky Deislerovej Wetzlerovej
Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava
IČO: 36857912
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