Verzia verejná

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOH/SKO/3/36

Bratislava 27. novembra 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0027/OK/2019 začatom dňa 14.11.2019 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 SORIA, a.s.,
Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 17 318 807 a FABRI CAPITAL a.s., so sídlom:
Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 48 324 779, zastúpenými splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou VRBA & PARTNERS s.r.o., Sliezska 9,
831 03 Bratislava, IČO: 35 918 225

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 podnikateľa SORIA, a.s., Révová 7, 811 02 Bratislava,
IČO: 17 318 807 nad podnikateľom AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04
Bratislava, IČO: 35 728 311 a
- nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov SORIA, a.s., Révová 7, 811 02 Bratislava,
IČO: 17 318 807 a FABRI CAPITAL a.s., Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 48
324 779 nad podnikateľom LP Motors s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava,
IČO: 35 958 910,
a to na základe Zmluvy o prevode akcií, obchodných podielov a pohľadávok
uzatvorenej dňa 25.10.2019 medzi Jaroslavom Paulickým, Jaroslavom Linkešom,
a Mariánom Hreščákom, ako predávajúcimi a spoločnosťami SORIA Invest s.r.o.
a Niborea, s.r.o. ako kupujúcimi.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 14.11.2019 podaním zaevidovaným pod číslom 1026/2019/OK5022/2019 od podnikateľov SORIA, a.s., Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO:
17 318 807 (ďalej len „SORIA“) a FABRI CAPITAL a.s., so sídlom: Panenská 18,
811 03 Bratislava, IČO: 48 324 779 (ďalej len „FABRI CAPITAL alebo
Oznamovatelia“) zastúpených splnomocneným právnym zástupcom advokátskou
kanceláriou VRBA & PARTNERS s.r.o., Sliezska 9, 831 03 Bratislava, IČO:
35 918 225 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 0027/OK/2019 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala
dňa 15.11.2019 plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Z Oznámenia vyplýva, že koncentrácia spočíva v dvoch vzájomne podmienených
transakciách, ktorými dôjde k zmene kontroly nad dvoma podnikateľmi z jednej
ekonomickej skupiny, a to (i) v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa
SORIA nad podnikateľom AUTOPOLIS, a.s., Panónska cesta 32, 851 04
Bratislava, IČO: 35 728 311 (ďalej len „AUTOPOLIS“) a (ii) v získaní nepriamej
spoločnej kontroly podnikateľov SORIA a FABRI CAPITAL nad podnikateľom LP
Motors s.r.o., Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava, IČO: 35 958 910 (ďalej len
“LP Motors”) na základe zmluvy, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 1
3. Účastníkmi konania sú Oznamovatelia a účastníkmi koncentrácie sú
Oznamovatelia ako nadobúdatelia kontroly a podnikatelia AUTOPOLIS a LP
Motors, nad ktorými je nadobúdaná kontrola.
4. Podľa Oznámenia skupina SORIA pôsobí v oblasti maloobchodného predaja
nových motorových vozidiel a v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby
motorových vozidiel. Táto skupina ďalej pôsobí najmä v nasledujúcich oblastiach:
Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení - Obchodné tajomstvo účastníkov koncentrácie –
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energetika, hotely a trávenie voľného času, vydavateľská činnosť, realitný sektor,
výstavba, predaj a prenájom nehnuteľností, mediálna oblasť. Skupina FABRI
CAPITAL pôsobí v realitnom sektore (výstavba, predaj a prenájom
nehnuteľností), v oblasti prevádzkovania prírodných liečivých kúpeľov a v oblasti
poskytovania služieb v turizme.
5. Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení nadobúdaná spoločnosť
AUTOPOLIS podniká v oblasti maloobchodného predaja nových motorových
vozidiel a v oblasti poskytovania služieb opráv a údržby motorových vozidiel.
Nadobúdaná spoločnosť LP Motors pôsobí v oblasti prenájmu nehnuteľností.
6. Vychádzajúc z informácií a podkladov uvedených v Oznámení, medzi aktivitami
účastníkov koncentrácie dochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti
maloobchodného predaja nových motorových vozidiel, v oblasti poskytovania
služieb opráv a údržby motorových vozidiel a v oblasti prenájmu nehnuteľností.
7. Vzhľadom na to, že spoločnosť LP Motors pôsobí len v oblasti prenájmu
nehnuteľností, v ktorých prevádzkuje svoju činnosť spoločnosť AUTOPOLIS, sa
úrad s týmto horizontálnym prekryvom činnosti ďalej nezaoberal.
8. Poskytovanie služieb opravy a údržby motorových vozidiel je v tomto prípade podľa
Oznámenia činnosťou akcesorickou k hlavnej činnosti, t. j. predaju nových
motorových vozidiel, pričom obdobne tieto služby sú obvykle poskytované
maloobchodnými predajcami nových motorových vozidiel. Z tohto dôvodu,
vzhľadom aj na zistenia vo vzťahu k predaju nových motorových vozidiel nebolo
potrebné túto činnosť hlbšie analyzovať.
9. Skupina SORIA pôsobí v oblasti maloobchodného predaja nových motorových
vozidiel značky NISSAN a SEAT, kým nadobúdaná spoločnosť AUTOPOLIS
pôsobí v tejto oblasti so značkou HYUNDAI a FORD.2 Všetky tri predajne
účastníkov koncentrácie sú umiestnené v Bratislave.
10. Podľa Oznámenia spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie v tejto oblasti
nebude po koncentrácii dosahovať úroveň ovplyvneného trhu. V medzi značkovej
súťaži porovnateľných značiek sú najvýznamnejšími konkurentmi Citroen, Fiat, Kia,
Opel, Peugeot, Renault, Škoda, Suzuki, ako aj Honda, Mazda a Toyota. Z hľadiska
lokálneho prekrytia aktivít sú v danej lokalite zastúpené maloobchodné predajne
ponúkajúce tieto konkurenčné značky motorových vozidiel, ako aj predajne
ponúkajúce rovnaké značky ako predávané účastníkmi koncentrácie. Úrad
z Oznámenia zistil, že ani v prípade užšieho vymedzenia trhu alebo po segmentácii
značiek na osobné motorové vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá koncentráciou
vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.
11. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení úrad vydáva rozhodnutie so
zjednodušeným odôvodnením.
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12. 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.

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)
JUDr. Erika Lovásová
riaditeľka odboru koncentrácií
Rozhodnutie sa doručuje:
VRBA & PARTNERS s.r.o.
Sliezska 9
831 03 Bratislava
IČO: 35 918 225
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