Verzia verejná

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2020/KOV/SKO/3/20

Bratislava 2. júna 2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo SK 0008/OK/2020 začatom dňa 18.05.2020 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 Greiner AG
so sídlom Greinerstraße 70, A-4550 Kremsmünster, Rakúsko zastúpeným
splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Nedelka Kubáč
Oršulová advokáti s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 47 255 731
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 výlučnej kontroly podnikateľom Greiner AG so sídlom
Greinerstraße 70, A-4550 Kremsmünster, Rakúsko nad podnikateľom Eurofoam
GmbH so sídlom v Greinerstraße 70, A-4550 Kremsmünster, Rakúsko, na základe
Dohody o kúpe a prevode uzatvorenej dňa 02.04.2020 medzi podnikateľom

[..............................................................................................................................]1 ako
predávajúcim a spoločnosťou Greiner, so sídlom Greinerstraße 70, A-4550
Kremsmünster, Rakúsko ako kupujúcim a spoločnosťou Recticel S.A. – N.V.,
Olympiadenlaan 2, 1140 Brusel, Belgicko na strane predávajúceho.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 18.05.2020 podaním zaevidovaným pod číslom 514/2020/OK1943/2020 od podnikateľa Greiner AG so sídlom Greinerstraße 70, A-4550
Kremsmünster, Rakúsko (ďalej len „Greiner“), zastúpeného splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Nedelka Kubáč Oršulová advokáti
s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 47 255 731 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 0008/OK/2020
a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 19.05.2020 plynúť lehota
25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení, koncentrácia
spočíva v zmene kvality kontroly nad spoločnosťou Eurofoam GmbH so sídlom v
Greinerstraße 70, A-4550 Kremsmünster, Rakúsko (ďalej len „Eurofoam“) z
(nepriamej) spoločnej kontroly vykonávanej spoločnosťami Greiner a Recticel S.A.
–N.V., Olympiadenlaan 2, 1140 Brusel, Belgicko (ďalej len „Recticel.“) na výlučnú
kontrolu vykonávanú spoločnosťou Greiner.
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ Greiner. Účastníkmi koncentrácie sú
podnikateľ Greiner na strane nadobúdateľa a podnikateľ Eurofoam na strane
nadobúdaného.
4. Podľa Oznámenia je nadobúdateľ Greiner materskou spoločnosťou skupiny
Greiner, ktorá je zložená zo štyroch divízií. Prvá (ďalej ako „GFI divízia") sa
špecializuje na vývoj, výrobu a spracovanie funkčných PUR pružných a
kompozitných pien. Druhá divízia vyrába plastové výrobky. Tretia divízia pôsobí v
oblasti lekárskej technológie a portfólio služieb štvrtej divízie siaha od vývoja
riešení pre vytlačovacie linky a výroby nástrojov až po konštrukciu kompletných
výrobných závodov. Obchodná divízia GFI, zameriavajúca sa na vývoj, výrobu a
spracovanie PUR peny, ktorej sa týka predmetná koncentrácia, zahŕňa pred
koncentráciou spoločne kontrolovanú spoločnosť Eurofoam. Jedinou dcérskou
spoločnosťou z divízie GFI skupiny Greiner, ktorá pôsobí v rovnakom odbore ako
Eurofoam, je spoločnosť Unifoam (PTY) Ltd so sídlom 1 White street, PO Box 246,
4451 Isithebe, Juhoafrická republika (ďalej len „Unifoam“) nedochádza však ku
geografickému prekrytiu, keďže Eurofoam pôsobí v strednej a východnej Európe,
zatiaľ čo Unifoam pôsobí v južnej Afrike. V Slovenskej republike pôsobí skupina
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Greiner iba prostredníctvom spoločnosti Eurofoam, ktorá je cieľovou spoločnosťou
v rámci predmetnej koncentrácie.
5. Ako vyplýva z Oznámenia, nadobúdaná spoločnosť je výrobcom pružnej PUR peny
na báze polyéteru a polyesteru. Prevádzkuje sieť 36 tovární, ktoré vyrábajú a
spracúvajú PUR penu po celej strednej a východnej Európe. V Slovenskej
republike má spoločnosť Eurofoam iba jednu dcérsku spoločnosť, t.j. spoločnosť
POLY, spol. s r.o. so sídlom v Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina.
6. Úrad zobral do úvahy predovšetkým skutočnosť, že spoločnosť Eurofoam je už
pred koncentráciou spoločne kontrolovaná nadobúdateľom a spoločnosťou
Recticel, ktorá na rozdiel od nadobúdateľa, pôsobí v oblasti pružných PUR pien vo
väčšom rozsahu aj mimo spoločnosti Eurofoam. Z podkladov a informácií
predložených v Oznámení úrad dospel k záveru, že v prípade predmetnej
koncentrácie nedochádza v aktivitách účastníkov koncentrácie k horizontálnemu
prekrytiu vo vzťahu k Slovenskej republike, ani v rámci EÚ. V rámci
vyhodnocovania vertikálnych vzťahov úrad zobral do úvahy jednak skutočnosť, že
vertikálne vzťahy medzi spoločnosťami Greiner a Eurofoam existujú už pred
uskutočnením predmetnej koncentrácie, t.j. v tomto smere nedochádza k trhovej
zmene a jednak zanedbateľný rozsah týchto vertikálnych vzťahov.
7. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad
k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona, nakoľko
značne nenaruší účinnú 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)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 47 255 731
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