PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2020/KOV/SKO/3/23

Bratislava 30. júla 2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo SK 0012OK/2020 začatom dňa 20.07.2020 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
MiddleGround Management, LP, 201 East Main St, Suite 810, Lexington, Kentucky
40507, Spojené štáty americké, zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom
advokátskou kanceláriou WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG,
Schubertring 6, 1010 Viedeň, Rakúska republika, prostredníctvom organizačnej zložky
WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka, Aupark Tower,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36 063 894 a Advokátska kancelária Zuzana
Turayová, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 36 864 021
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, ktorá má podľa jej zámeru spočívať v získaní nepriamej výlučnej
kontroly 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 podnikateľa
MiddleGround Management, LP, 201 East Main St, Suite 810, Lexington, Kentucky

40507, Spojené štáty americké nad cieľovými spoločnosťami skupiny Dura, a to nad
spoločnosťami čele s holdingovou spoločnosťou Dura Automotive Topco Limited, c/o
Arnold & Porter Kaye Scholer (Uk) Llp Tower 42, 25 Old Broad Street, Londýn, Veľká
Británia, EC2N 1HQ a jej dcérskymi spoločnosťami (vrátane ich dcérskych spoločností
ako sú vymedzené v Oznámení koncentrácie), t.j.:
- DUS OPERATING INC., Incorporating Services, LTD., 3500 S DUPONT
HWY, Dover, Delaware, Spojené štáty americké,
- DURA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED, c/o Arnold & Porter Kaye
Scholer (Uk) Llp Tower 42, 25 Old Broad Street, Londýn, Veľká Británia,
EC2N 1HQ,
- Dura de Mexico, S.A. de C.V., Avenida Diagonal Lorenzo de la Garza no. 42,
Colonia Ciudad Industrial, Matamoros Tamps., Mexiko, C.P. 87494 a
- Autopartes Excel de Mexico, S.A. de C.V., Av. Peñuelas No. 7, Fracc.
Industrial San Pedrito Queretaro, 76148 Mexiko,
a to na základe Listu o zámere uzatvoreného dňa 19.05.2020 medzi stranami
MiddleGround Capital Partners, Bardin Hill, Charlton Group a Lakewood and
Company.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 20.07.2020 podaním zaevidovaným pod č. 758/2020/OK3194/2020 doručené prostredníctvom právneho zástupcu Advokátska kancelária
Zuzana Turayová, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 1 oznámenie
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“), podnikateľom MiddleGround
Management, LP, so sídlom201 East Main St, Suite 810, Lexington, Kentucky
40507, USA (ďalej len „MGM“). Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo
veci predmetnej koncentrácie vedené pod č. SK 0012/OK/2020 a v súlade s §11
ods. 1 zákona začala dňom 21.07.2020 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z Oznámenia úrad dospel k záveru, že sa jedná o zámer koncentrácie
podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona. Oznámenie bolo predložené podľa vzoru
oznámenia koncentrácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky úradu
č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (ďalej
len „Vyhláška“). Úrad skúmal úplnosť Oznámenia podľa Vyhlášky, pričom
identifikoval podklady a informácie, ktoré je potrebné predložiť v predmetnom
správnom konaní tak, aby Oznámenie bolo úplné. V tejto súvislosti zaslal dňa
22.7.2020 Oznamovateľovi výzvu na doplnenie č. 758/2020/OK – 3238/2020,
pričom ho upovedomil, že odo dňa odoslania predmetnej výzvy až do doručenia
Skupina Oznamovateľa splnomocnila v danej veci právnych zástupcov Advokátska kancelária Zuzana
Turayová, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava a WOLF THEISS
Rechtsanwälte GmbH & Co KG, so sídlom Schubertring 6, Viedeň, Rakúska republika prostredníctvom
organizačnej zložky WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, organizačná zložka, so sídlom
Aupark Tower, Einsteinova 24 851 01 Bratislava, a to každého z nich samostatne. Adresa na
doručovanie bola určená Oznámením tak, ako je uvedené nižšie.
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úplného oznámenia koncentrácie lehota na vydanie rozhodnutia neplynie.
Oznámenie bolo doplnené listom č. 3327/2020 dňa 27.7.2020.
3. Podľa Oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly
MGM nad určitými spoločnosťami tvoriacimi cieľovú skupinu Dura, a to nad
spoločnosťami na čele s holdingovou spoločnosťou Dura Automotive Topco
Limited, c/o Arnold & Porter Kaye Scholer (Uk) Llp Tower 42, 25 Old Broad Street,
Londýn, Veľká Británia, EC2N 1HQ (ďalej len „Dura Automotive Topco“) a jej
dcérskymi spoločnosťami, a to:
- DUS OPERATING INC., Incorporating Services, LTD., 3500 S DUPONT
HWY, Dover, Delaware, Spojené štáty americké (ďalej len „Dura Automotive
Topco“,
- DURA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED, c/o Arnold & Porter Kaye
Scholer (Uk) Llp Tower 42, 25 Old Broad Street, Londýn, Veľká Británia,
EC2N 1HQ (ďalej len „DURA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED“,
- Dura de Mexico, S.A. de C.V., Avenida Diagonal Lorenzo de la Garza no. 42,
Colonia Ciudad Industrial, Matamoros Tamps., Mexiko, C.P. 87494 (ďalej len
„Dura de Mexico“) a
- Autopartes Excel de Mexico, S.A. de C.V., Av. Peñuelas No. 7, Fracc.
Industrial San Pedrito Queretaro, 76148 Mexiko (ďalej len „Autopartes
Excel“).
Zoznam dcérskych spoločnosti vyššie uvedených spoločností, ktoré sú predmetom
akvizície, bol špecifikovaný v Oznámení koncentrácie (ďalej spoločne ako „Cieľová
skupina Dura“).
4. Účastníkom konania je podnikateľ MGM ako Oznamovateľ a účastníkmi
koncentrácie sú podnikateľ MGM ako nadobúdateľ kontroly a podnikateľ Dura
Automotive Topco, ktorý stojí hierarchicky najvyššie v skupine spoločností, nad
ktorými je nadobúdaná kontrola. Úrad zároveň vo výroku uvádza aj podnikateľovi
Dura Automotive Topco hierarchicky podriadené nadobúdané spoločnosti (tiež bod
3 odôvodnenia), nakoľko podnikateľ Dura Automotive Topco podľa Oznámenia
nevykonáva vlastné aktivity, je holdingovou spoločnosťou a podľa zámeru
koncentrácie nie je isté, či bude predmetom akvizície aj tento podnikateľ alebo to
budú len spoločnosti hierarchicky nižšie pod ním, ktoré sú uvedené vo výroku
rozhodnutia. Úrad mal k dispozícii informácie za celú akvirovanú skupinu (či už
s alebo bez podnikateľa Dura Automotive Topco Limited), pričom z hľadiska
súťažného posúdenia sa v tejto súvislosti nič nemení.

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,
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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
v z. JUDr. Erika Lovásová
riaditeľka odboru koncentrácií

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“), 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 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.

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
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