PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOV/SKO/3/33

Bratislava 28. októbra 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0026/OK/2019 začatom dňa 16.10.2019 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 Heneken,
s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 848 611
zastúpeného splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou URBAN
FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., Havlíčkova 16, 811 04 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 47 244 895
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 priamej výlučnej kontroly podnikateľa Heneken, s.r.o., Prievozská
4/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 848 611 nad podnikateľmi
Brock Metals s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice, IČO: 35 800 011 a Garda
Alloys s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice – mestská časť Šaca, IČO:
52 209 881, na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenej dňa

09.08.2019 medzi spoločnosťou Merchants Financial Corp., Trust Company Complex,
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960 a spoločnosťou Garda Investments
Corp., Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960 ako
predávajúcimi a spoločnosťou Heneken, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava –
mestská časť Ružinov, ako kupujúcim.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 16.10.2019 podaním zaevidovaným pod číslom 969/2019/OK4541/2019 od podnikateľa Heneken, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava –
mestská časť Ružinov, IČO: 36 848 611 (ďalej len „Heneken alebo Oznamovateľ“)
zastúpeného splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou
URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., Havlíčkova 16, 811 04
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 244 895, 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 0026/OK/2019
a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 17.10.2019 plynúť lehota 25
pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z Oznámenia, koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej
kontroly Oznamovateľa nad podnikateľmi Brock Metals s.r.o., Vstupný areál
U.S.Steel, 044 54 Košice, IČO: 35 800 011 (ďalej len „Brock Metals“) a Garda
Alloys s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice – mestská časť Šaca, IČO:
52 209 881 (ďalej len „Garda Alloys“), ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
3. Účastníkom konania je Oznamovateľ a účastníkmi koncentrácie sú Oznamovateľ
ako nadobúdateľ kontroly a podnikatelia Brock Metals a Garda Alloys, nad ktorými
je nadobúdaná kontrola.
4. Podľa Oznámenia skupina Oznamovateľa podniká v oblasti metalurgie, a to
prostredníctvom výroby a predaja hliníkových zliatin vo forme ingotov vyrábaných
z hliníkového šrotu (tzv. sekundárny hliník); obchodovania s hliníkom, hliníkovými
zliatinami a hliníkovým šrotom; obchodovania s niektorými ďalšími metalurgickými
zliatinami (napr. horčíkové a zinkové zliatiny) a neželeznými kovmi, a to s horčíkom,
kremíkom, olovom, zinkom (SHG) a meďou.
5. Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení nadobúdané spoločnosti
podnikajú v oblasti metalurgie a to prostredníctvom výroby a predaja zinkových
zliatin vo forme ingotov (pre tlakové liatie), zinkových zliatin pre žiarové
pozinkovanie (galvanizáciu) vo forme bločkov a tekutého zinku.
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6. Vychádzajúc z informácií uvedených v Oznámení, medzi aktivitami účastníkov
koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít 1, existuje však medzi
nimi vertikálny vzťah, bližšie špecifikovaný nižšie.
7. V oblasti predaja neželezných kovov, ktoré slúžia ako jeden zo vstupných
produktov pri výrobe zinkových zliatin (t. j. zinok, hliník meď a horčík) je aktívny
Oznamovateľ a v oblasti výroby a predaja zinkových zliatin sú aktívne nadobúdané
spoločnosti. Oblasť výroby a predaja zinkových zliatin je odberateľským trhom pre
predaj neželezných kovov a dodávateľským trhom pre obchodovanie so zinkovými
zliatinami, na ktorom je aktívny nadobúdateľ.
8. Oznamovateľ v tejto súvislosti predložil informácie ohľadne štruktúry oboch
vertikálne dotknutých trhov, a to v rôznych geografických alternatívach. S ohľadom
najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť Oznamovateľa v rámci
veľkoobchodných dodávok neželezných kovov, resp. trhovú prítomnosť
nadobúdaných spoločností v oblasti predaja zinkových zliatin, toto vertikálne
prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom
alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
9. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení úrad vydáva rozhodnutie so
zjednodušeným odôvodnením.
10. 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 a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Nadobúdané spoločnosti síce predávajú neželezné kovy, ale to je len tzv. ad hoc predaj určitých
neželezných kovov, ktoré majú nadobúdané spoločnosti na sklade, ako vstupné produkty určené na
výrobu zinkových zliatin a ktoré nespotrebujú a zostanú ako nadbytočný materiál.
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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

Rozhodnutie sa doručuje:
URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
Havlíčkova 16
811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 47 244 895
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