PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOV/SKO/3/43

Bratislava 20. decembra 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0032/OK/2019 začatom dňa 10.12.2019 na základe oznámenia zámeru
koncentrácie podľa § 10 ods. 10 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
MiddleCap Group S.A., so sídlom 32-36 Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom
advokátskou kanceláriou MCL, s.r.o.,Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50 074 369
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 oznámenou ako zámer, ktorá má spočívať 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 MiddleCap Group S.A., so sídlom 32-36 Boulevard d’Avranches, L-1160
Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo nad podnikateľom BBF Tech, a.s., so
sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 237 761,
na základe Dohody o zámere v podobe ponuky na kúpu akcií spoločnosti BBF Tech,
a.s., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 48

237 761 zo strany spoločnosti MiddleCap Group S.A., so sídlom 32-36 Boulevard
d’Avranches, L-1160 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo (ako kupujúceho),
ktorá bola prijatá dňa 10.08.2019 spoločnosťou HILLSBRAM FREIGHT & LOGISTICS
LTD (ako predávajúcim).
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 10.12.2019 podaním zaevidovaným pod číslom 1118/2019/OK5616/2019 od podnikateľa MiddleCap Group S.A., so sídlom 32-36 Boulevard
d’Avranches, L-1160 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len
„MiddleCap“ alebo „Oznamovateľ“) zastúpeného splnomocneným právnym
zástupcom advokátskou kanceláriou MCL, s.r.o.,Mostová 2, 811 02 Bratislava,
IČO: 50 074 369, doručené oznámenie zámeru koncentrácie (ďalej len
„Oznámenie“) podľa § 10 ods. 10 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 0032/OK/2019 a v súlade so znením
§ 11 ods. 1 zákona začala dňa 11.12.2019 plynúť lehota 25 pracovných dní na
vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z Oznámenia, koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej
kontroly Oznamovateľa nad podnikateľom BBF Tech, a.s., so sídlom Panenská 24,
811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 237 761 (ďalej len „BBF“),
ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
3. Účastníkom konania je Oznamovateľ a účastníkmi koncentrácie sú Oznamovateľ
ako nadobúdateľ kontroly a podnikateľ BBF, nad ktorými je nadobúdaná kontrola.
4. Podľa Oznámenia pôsobí skupina MiddleCap v oblasti developmentu
nehnuteľností s cieľom vyhľadávať a realizovať investičné príležitosti v realitnej
oblasti,
v oblasti
prenájmu
priestorov
v kancelárskych
a retailových
nehnuteľnostiach a v oblasti komplexného poradenstva ohľadom nehnuteľností,
súkromného kapitálu a kapitálových trhov. Zameriava sa najmä na Bratislavu
a okolie, pričom nemá realitné projekty v iných častiach Slovenskej republiky.
Skupina sa zaoberá tiež investovaním a akvizíciami do start-upov a vlastní podiely
vo viacerých začínajúcich spoločnostiach. Tiež pôsobí na trhu prostredníctvom
siete optík FOKUS očná optika a Galaxy Optical, ktoré sa obe zaoberajú predajom
optických pomôcok na mieru, a to na území Slovenskej republiky a Českej
republiky.
5. Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení, nadobúdaná spoločnosť podniká
výlučne na slovenskom trhu v oblasti poskytovania elektromontážnych prác
súvisiacich s vysokonapäťovými ako aj nízkonapäťovými inštaláciami. V rámci
svojej činnosti sa spoločnosť zameriava na projekčnú činnosť, elektromontáže,
výrobu nízkonapäťových (ďalej len „NN“) rozvádzačov, odborné revízie a servis
elektrických zariadení́ vysokého, nízkeho napätia a slaboprúdových zariadení,
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zapožičiavanie transformačných staníc a inteligentné elektroinštalácie. Všetky
činnosti zabezpečuje vlastnými kapacitami.
6. Vychádzajúc z informácií uvedených v Oznámení, medzi aktivitami účastníkov
koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít. Je možné medzi nimi
identifikovať potenciálne vertikálny vzťah.
7. V oblasti elektromontážnych prác by podľa Oznámenia podnikateľ BBF mohol byť
dodávateľom elektromontážnych služieb (NN inštalácií a vysokonapäťových
inštalácií) pre spoločnosti zo skupiny MiddleCap pri developerských projektoch –
mohlo by teda dôjsť k existencii vertikálneho vzťahu medzi BBF (dodávateľ)
a skupinou MiddleCap (odberateľ)..
8. Úrad zistil, že s ohľadom na rozsah činností a trhovú prítomnosť účastníkov
koncentrácie v oblasti jednak developmentu a tiež elektromontážnych prác, 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.
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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:
Advokátska kancelária MCL, s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 50 074 369
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