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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOV/SKO/3/35

Bratislava, 18. novembra 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0023/OK/2019 začatom dňa 28.8.2019 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 podnikateľom SANAGRO, a. s.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 45 508 348, prostredníctvom
splnomocneného právneho zástupcu Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 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 tak, že s ú h l a s í
s koncentráciou 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 spočívajúcou v získaní výlučnej kontroly podnikateľa SANAGRO,
a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 45 508 348 nad
podnikateľom LUKRA Slovakia, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava,
IČO: 35 865 946 na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu v spoločnosti
LUKRA Slovakia, s.r.o. uzatvorenej dňa 27.8.2019 medzi Dušanom Krajčim ako
prevodcom a spoločnosťou SANAGRO, a. s. ako nadobúdateľom.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bola dňa 28.8.2019 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“) podnikateľom SANAGRO, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, IČO: 45 508 348 (ďalej ako „Sanagro“ alebo „Oznamovateľ“) oznámená
koncentrácia špecifikovaná vo výroku tohto rozhodnutia, ktorá podlieha kontrole úradu.
Tým bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod
č. 0023/OK/2019 a v súlade s § 11 ods. 1 zákona začala dňa 30.8.2019 plynúť lehota
25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Keďže oznámenie koncentrácie bolo neúplné, úrad Oznamovateľa listom odoslaným
dňa 5.9.2019 vyzval na jeho doplnenie, pričom od toho dňa v súlade s § 11 ods. 3
zákona neplynula lehota na vydanie rozhodnutia. Dňa 13.11.2019 bolo úradu
doručené doplnenie oznámenia koncentrácie (oznámenie koncentrácie spolu
s doplnením ďalej ako „Oznámenie“), ktorým sa Oznámenie stalo úplným a dňom
14.11.2019 lehota na vydanie rozhodnutia pokračovala v plynutí.
3. Účastníkmi predmetnej koncentrácie sú nadobúdateľ kontroly - podnikateľ Sanagro,
a podnikateľ, nad ktorým je kontrola nadobúdaná - LUKRA Slovakia, s.r.o., so sídlom
Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 35 865 946 (ďalej len „Lukra“). Podnikateľ Sanagro
je zároveň účastníkom správneho konania.
4. Podnikateľ Sanagro je podľa Oznámenia kontrolovaný spoločnosťou Sandberg
Capital, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava (ďalej
len „Sandberg Capital“), ktorá je správcovskou spoločnosťou spravujúcou zahraničný
alternatívny investičný fond SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc, so sídlom
TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Maltská
republika (ďalej len „Fond“), ktorý je jediným akcionárom spoločnosti Sanagro.
Spoločnosť Sandberg Capital, ako aj Fond, sú ultimátne kontrolované podnikateľom
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .]1 (skupina spoločností kontrolovaných predmetným podnikateľom
spolu pre zjednodušenie ďalej ako „skupina Sandberg“). Spoločnosti patriace do
skupiny Sandberg, mimo vetvy Sanagro, resp. spoločností pôsobiacich v agrosektore,
pôsobia napr. v oblasti telekomunikácií, informačných technológií, vývoja a predaja
software, vzdelávania, maloobchodného predaja potravín a iného tovaru.
5. Podnikateľ Sanagro je podľa Oznámenia holdingovou spoločnosťou, ktorá kontroluje
viacero spoločností pôsobiacich v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. Okrem
podnikateľa Sanagro v tejto oblasti skupina Sandberg pôsobí aj prostredníctvom
spoločnosti AMISIS, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
IČO: 46 453 733 (ďalej len „Amisis“) a ňou kontrolovaných spoločností (Sanagro,
Amisis a spoločnosti nimi kontrolované ďalej ako „skupina Sanagro“). Skupina
Sanagro takto podľa Oznámenia kontroluje 10 fariem, a to predovšetkým na západnom
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a strednom Slovensku, pričom tieto hospodária najmä v okresoch Malacky, Hlohovec,
Senica, Myjava, Topoľčany a Turčianske Teplice. Ich prostredníctvom skupina
Sanagro pôsobí v oblasti rastlinnej výroby - predovšetkým obilniny, olejniny a
krmoviny, v oblasti výroby vína a v oblasti živočíšnej výroby – najmä chov hovädzieho
dobytka a produkcia surového kravského mlieka. Oznamovateľ uvádza, že
z priestorového hľadiska považuje trh v oblasti poľnohospodárskej výroby za
nadnárodný.
6. Podnikateľ Lukra je podľa Oznámenia pred koncentráciou výlučne kontrolovaný
jednou fyzickou osobou. Podnikateľ Lukra podľa Oznámenia pôsobí najmä v oblasti
obchodovania s
- rastlinnými komoditami (obilniny, olejniny, krmoviny),
- produkciou živočíšnej výroby – mlieko,
- produktami súvisiacimi s rastlinnou a živočíšnou výrobou (srvátka, cukor, sušené
mlieko, chemické prípravky a priemyselné hnojivá),
- marginálne aj v oblasti obchodovania s iným typom tovarov pre potreby fariem
(napr. pneumatiky, motorové oleje)
a v oblasti skladovania komodít rastlinnej výroby a poskytovania služieb spojených so
skladovaním - triedenie, sušenie.
Podľa Oznámenia je väčšina aktivít podnikateľa Lukra naviazaných na skupinu
Sanagro. V Oznámení sa uvádza, že spoluprácou so skupinou Sanagro je tvorených
viac ako [ . . .]2 % tržieb spoločnosti Lukra. Spoločnosť Lukra podľa Oznámenia funguje
primárne ako odbytové družstvo pre skupinu Sanagro - vykupuje a predáva jej
produkciu.
Podnikateľ Lukra vychádzajúc z Oznámenia pôsobí primárne v Slovenskej republike
(ďalej len „SR“), obchoduje však aj s okolitými krajinami a Nemeckom a Talianskom,
pričom za potenciálnych odberateľov považuje podniky a obchodníkov v perimetri
1200 km, pri mlieku 800km, a teda z priestorového hľadiska považuje trh za širší ako
národný.
7. V tomto prípade úrad presnú definíciu relevantných trhov z tovarového, ani
z priestorového hľadiska, neuzavrel, nakoľko koncentrácia, z dôvodov ako je uvedené
nižšie, nevyvoláva súťažné obavy pri žiadnej z alternatív.
To neznamená, že úrad sa s definíciou relevantného trhu tak, ako ju predložil
Oznamovateľ, stotožnil. Pokiaľ ide o priestorovú dimenziu trhu, informácie získané
úradom v rámci jeho predchádzajúcej úradnej činnosti týkajúcej sa oblasti
poľnohospodárskej výroby a predaja poľnohospodárskej produkcie indikujú, že by
mohlo ísť skôr o lokálne trhy, tvorené určitým okruhom od skladov podnikateľa.
Oznamovateľ však predložil úradu informácie, na základe ktorých dopad koncentrácie
bolo možné vyhodnotiť aj bez presného určenia hraníc relevantných trhov.
8. Podľa Oznámenia dochádza medzi aktivitami skupiny Sanagro a podnikateľa Lukra na
území SR k vertikálnym prepojeniam, a to vo vzťahu dodávok rastlinných komodít
a mlieka skupinou Sanagro podnikateľovi Lukra, a vo vzťahu dodávok chemických
prostriedkov, hnojív a spotrebného materiálu ako vstupov podnikateľom Lukra skupine
Sanagro.
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9. Pokiaľ ide o vertikálny vzťah dodávok rastlinných komodít a mlieka skupinou Sanagro
podnikateľovi Lukra, z Oznámenia vyplýva, že skupina Sanagro väčšinu svojej
produkcie predáva podnikateľovi Lukra, s inými odbytovými družstvami nespolupracuje,
zvyšnú časť produkcie dodáva priamo spracovateľom, avšak toto množstvo je v pomere
k celkovej ponuke tejto produkcie (t. j. všetkými dodávateľmi) nevýznamné. Zároveň
podľa Oznámenia Lukra už pred koncentráciou rastlinné komodity a mlieko nakupuje
prevažne len od podnikateľa Sanagro a naviac na trhu pôsobia viacerí ďalší podnikatelia
- konkurenti podnikateľa Lukra, ktorí sú jej alternatívou ako obchodníka s danou
produkciou.
10. Pokiaľ ide o vertikálny vzťah v oblasti dodávok chemických prostriedkov, hnojív
a spotrebného materiálu, podľa Oznámenia tieto pre skupinu Sanagro nakupuje
podnikateľ Lukra, ktorý ich dodáva výlučne skupine Sanagro a teda ich nedodáva
žiadnym iným podnikateľom.
11. S ohľadom na vyššie uvedené, úrad neidentifikoval negatívne súťažné efekty
predmetnej koncentrácie. 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. Vychádzajúc z
informácií predložených v Oznámení úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením.
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
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Rozhodnutie sa doručuje:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 8A
811 02 Bratislava
IČO: 47 232 471
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