PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2020/KOH/SKO/3/21

Bratislava 3. júna 2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo SK 0009/OK/2020 začatom dňa 25.05.2020 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 podnikateľmi Bardin Hill
Investment Partners, LP299 Park Avenue, 24th Floor, New York, NY 10171, USA
a The Charlton Group, INC., 514 Hidden Lane, Grosse Pointe Woods Michigan, MI
48236, USA, zastúpenými splnomocneným právnym zástupcom advokátskou
kanceláriou Zuzana Turayová, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO:
36 864 021 a WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka,
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 063 894
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 spoločnej kontroly podnikateľov Bardin Hill Investment
Partners, LP299 Park Avenue, 24th Floor, New York, NY 10171, USA a The Charlton
Group, INC., 514 Hidden Lane, Grosse Pointe Woods Michigan, MI 48236, USA nad

časťou podnikateľa Dura Automotive Systems LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, Delaware 19808, USA, ktorú tvoria jej dcérske spoločnosti v Európe, Indii
a Brazílii a určité ďalšie súvisiace aktíva, a to na základe Zmluvy o kúpe akcií a aktív
uzatvorenej dňa 16.04.2020 medzi spoločnosťami DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS,
LLC, DURA OPERATING, LLC, DURA MEXICO HOLDINGS, LLC, NAMP, LLC,
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CABLE OPERATIONS, LLC, DURA FREMONT
L.L.C., a DURA G.P. ako predávajúcimi a spoločnosťou DE BUYER LLC ako
kupujúcim, pričom prevádzaná časť podnikateľa je bližšie špecifikovaná predmetnou
Zmluvou.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 25.05.2020 podaním zaevidovaným pod číslom 619/2020/OK2019/2020 a dňa 26.05.2020 podaním zaevidovaným pod číslom 619/2020/OK2051/2020 od podnikateľov Bardin Hill Investment Partners, LP299 Park Avenue,
24th Floor, New York, NY 10171, USA (ďalej len „Bardin Hill“) a The Charlton
Group, INC., 514 Hidden Lane, Grosse Pointe Woods Michigan, MI 48236, USA
(ďalej len „Charlton“ alebo „Oznamovatelia“) zastúpenými splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Zuzana Turayová, s.r.o.,
Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 021 a WOLF THEISS
Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka, Aupark Tower, Einsteinova
24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 063 894, 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 SK 0009/OK/2020 a v súlade so
znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 26.05.2020 plynúť lehota 25 pracovných
dní na vydanie rozhodnutia.
2. Z Oznámenia vyplýva, že koncentrácia spočíva v získaní nepriamej spoločnej
kontroly podnikateľa Bardin Hill a Charlton nad časťou podnikateľa Dura
Automotive Systems LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, Delaware
19808, USA (ďalej len „Dura Automotive Systems“) na základe zmluvy, ako je
uvedené vo výroku rozhodnutia. Ide o časť podnikateľa špecifikovanú v tejto
zmluve. Nadobúdané spoločnosti tvoria dcérske spoločnosti podnikateľa Dura
Automotive Systems v Európe, Indii a Brazílii a určité ďalšie súvisiace aktíva
(odberateľské a dodávateľské zmluvy, práva duševného vlastníctva vrátane
ochranných známok, goodwill, hotovosť a iné). Zoznam dcérskych spoločnosti
a aktív zaradených do transakcie je špecifikovaný v zmluve, a v príslušných
prílohách tejto zmluvy.
3. Účastníkmi konania sú Oznamovatelia a účastníkmi koncentrácie sú
Oznamovatelia ako nadobúdatelia kontroly a podnikateľ Dura Automotive Systems,
nad ktorého časťou je nadobúdaná kontrola.
4. Podľa Oznámenia jediným vlastníkom spoločnosti Bardin Hill je spoločnosť Bardin
Hill Management Partners LP a konečnú kontrolu nad ňou vykonáva fyzická osoba.
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Bardin Hill je spoločnosť zameraná na správu investícií založená v štáte Delaware
s centrálou v New Yorku a s pobočkami v Londýne a Luxemburgu. Spoločnosť
Bardin Hill sa špecializuje na úverové stratégie (vrátane rizikových úverov,
napätých úverov a bonitných úverov), investuje cez fondy, ktoré spravuje a cez
svoje dcérske spoločnosti do pohľadávok prostredníctvom kúpy úverových
nástrojov, podnikových dlhopisov a iných dlhových nástrojov emitovaných
obchodnými spoločnosťami.
5. Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení väčšina obratu spoločnosti Bardin
Hill sa dosahuje v USA. Spoločnosť Bardin Hill nemá v portfóliu žiadnu takú
spoločnosť, ktorá by podnikala v sektore automobilového priemyslu a na Slovensku
nevykonáva žiadnu činnosť.
6. Vychádzajúc z Oznámenia, Charlton je obchodná spoločnosť so sídlom v USA,
zameraná na investície do rôznych priemyselných sektorov, vrátane ropného
a plynárenského priemyslu, nehnuteľností a prenájmu. Prostredníctvom svojich
dcérskych spoločností vykonáva najmä tieto hlavné činnosti: dodávky hlavných
automobilových komponentov od výrobcov po celom svete; skladovanie, montáž
a distribúcia automobilových komponentov dovážaných do USA a zabezpečovanie
inžinierskych projektových služieb pre výrobné spoločnosti. V automobilovom
priemysle poskytuje služby výrobcom pôvodných zariadení (ďalej len „OEM") a je
priamym dodávateľom automobiliek. Pôsobí vo viacerých krajinách.
7. Spoločnosť Charlton ďalej vykonáva výlučnú kontrolu nad spoločnosťou Grand
Rapid Controls LLC, Michigan, USA (ďalej len "GRC"), ktorá sa špecializuje na
vývoj a výrobu systémov na ovládanie pohybu a elektrotechnických káblov v rámci
viacerých nevýrobných aj výrobných sektorov, vrátane obranného priemyslu,
kozmického sektora a automobilového priemyslu. V automobilovom priemysle sa
výrobky spoločnosti GRC predávajú OEM aj ďalším nezávislým odberateľom (tzv.
"IAM"). Tieto výrobky sa používajú v mnohých automobilových systémoch, napr.
otváranie/zatváranie dverí, posúvanie sedadiel, posuvné dvere), systémy na
nastavovanie sedadiel, pohon okenných skiel, parkovacie zámky, systémy na
nastavovanie spätných zrkadiel, uvoľňovanie ručnej brzdy. Okrem USA pôsobí aj
v Číne a Rumunsku, na Slovensku nepôsobí. Okrem spoločnosti GRC nepôsobí
v Európe žiadny iný subjekt kontrolovaný spoločnosťou Charlton.
8. Skupina Dura je globálny výrobca automobilových dielov a pôsobí ako dodávateľ
pre výrobcov OEM a pre ich priamych dodávateľov. Nadobúdané subjekty sa
zaoberajú výrobou a globálnymi dodávkami výrobkov skupiny Dura aj v rámci
Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a SR. Výrobky možno
rozdeliť do nasledujúcich segmentov:





karoséria a podvozok – prvky na uchytenie autobatérií, konštrukčné prvky
karosérií, uzávery, automobilové reflektory, zdviháky, ručné brzdy a potrubia,
ovládacie systémy – manuálne aj automatické radiace páky (mechanické),
káble, vodiace lišty, prevodovky,
elektronika – pohony a radiace páky (elektronické),
vonkajšie prvky – sklá, vonkajšie dekoračné prvky, plastové kryty a strešné
nosníky.
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9. V otázke vymedzenia relevantných trhov Oznámenie odkazuje najmä na
rozhodovaciu prax Európskej Komisie, podľa ktorej možno považovať jednotlivé
automobilové komponenty za samostatné produktové relevantné trhy, súčasne ale
prichádza do úvahy aj vymedzenie širších trhov poskladaných systémov pre
automobily. Podľa úradu okrem tohto členenia podľa typu produktu/systémového
celku, ako samostatné relevantné trhy možno tiež zvažovať automobilové diely
určené pre ľahké vozidlá a diely pre ťažké úžitkové vozidlá a v závislosti od typu
odberného kanála dodávky pre OEM (vrátane dodávok náhradných dielov
originálneho vybavenia tzv. OES) a dodávky pre nezávislý sekundárny trh, t.j. IAM.
10. Úrad otázku presnej definície tovarového ani priestorového relevantného trhu
v tomto prípade neuzavrel, nakoľko koncentrácia nevedie k významnému
narušeniu účinnej hospodárskej súťaže pri žiadnej z prijateľných alternatív.
11. Vychádzajúc z informácií a podkladov uvedených v Oznámení uvedenou
koncentráciou dochádza k menšiemu horizontálnemu prekrytiu aktivít v rámci EHP.
Konkrétne spoločnosť GRC zo skupiny nadobúdateľa Charlton aj nadobúdané
spoločnosti vyrábajú káble pre ovládacie systémy a systémy na pohon otvárania,
pričom prekrytie sa týka len dodávok dielov pre priamych dodávateľov, pre použitie
v osobných vozidlách a ľahkých úžitkových vozidlách. V SR k horizontálnemu
prekrytiu aktivít nedochádza.
12. Úrad z Oznámenia zistil, že v tomto prípade ide o prekrytie v rámci EHP
v minimálnom rozsahu, ani v jednom prípade z vyššie uvedených horizontálnych
prekrytí nedochádza k vzniku ovplyvnených trhov vo vzťahu k EHP (t. j. minimálne
15%-ný trhový podiel). Úrad tiež zobral do úvahy pôsobenie GRC (skupina
nadobúdateľa) v EHP v menšom rozsahu, v dôsledku čoho prírastok trhového
podielu v dôsledku koncentrácie je nízky. Na základe uvedeného úrad uzavrel, že
koncentráciou vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.
13. Pokiaľ ide o možné vertikálne prepojenia, podľa Oznámenia nedochádza
k reálnemu ani potenciálnemu vertikálnemu vzťahu medzi účastníkmi koncentrácie.
14. 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.
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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
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Rozhodnutie sa doručuje:
JUDr. Zuzana Hodoňová, advokátka
WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka
Aupark Tower, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Doručuje sa do el. schránky č.: E0005089753

6

