Verzia verejná

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2020/KOH/SKO/3/26

Bratislava 30. októbra 2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo SK 0017/OK/2020 začatom dňa 20.10.2020 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 TCL China
Star Optoelectronics Technology Co., Ltd., so sídlom na No. 9-2 Tangming Avenue
Guangming New District Shenzhen, 518132, Čína zastúpeným splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Kinstellar, s. r. o., Hviezdoslavovo
námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833
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 podnikateľa TCL China Star Optoelectronics
Technology Co., Ltd., so sídlom na No. 9-2 Tangming Avenue Guangming New District
Shenzhen, 518132, Čína nad podnikateľmi Samsung Suzhou Module Co., Ltd., so
sídlom na No.318 Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215123, Čína a
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd., so sídlom na No. 338, FangZhou Road, Suzhou

Industrial Park, Suzhou, 215123, Čína, a to na základe Zmluvy o kúpe obchodných
podielov, ktorú dňa 28. augusta 2020 uzatvorili spoločnosti TCL China Star
Optoelectronics Technology Co., Ltd., so sídlom na No. 9-2 Tangming Avenue
Guangming New District Shenzhen, 518132, Čína ako kupujúci a Samsung Display
Co. Ltd, so sídlom na 1 Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Kórejská
republika ako predávajúci.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 20.10.2020 podaním zaevidovaným pod číslom 918/2020/OK4844/2020 od podnikateľa TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.,
so sídlom na No. 9-2 Tangming Avenue Guangming New District Shenzhen,
518132, Čína (ďalej len „CSOT“ alebo „Oznamovateľ“), zastúpeného
splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou Kinstellar, s. r. o.,
Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 35 873 833 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
0017/OK/2020 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 21.10.2020
plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení, koncentrácia
spočíva v získaní výlučnej kontroly podnikateľa CSOT nad podnikateľmi Samsung
Suzhou Module Co., Ltd., so sídlom na No.318 Fangzhou Road, Suzhou Industrial
Park, Suzhou, 215123, Čína (ďalej len „SSM“) a Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.,
so sídlom na No. 338, FangZhou Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215123,
Čína (ďalej len „SSL“), nadobudnutím celého obchodného podielu v spoločnosti
SSM a 60%-ného obchodného podielu v spoločnosti SSL.
3. Účastníkom správneho konania je podnikateľ CSOT. Účastníkmi koncentrácie sú
podnikateľ CSOT na strane nadobúdateľa a podnikatelia SSM a SSL (ďalej len
„Nadobúdané spoločnosti“) na strane nadobúdaných.
4. Podľa Oznámenia materská spoločnosť oznamovateľa TCL Technology Group
Corporation, so sídlom na 22F TCL Tech Bldg 17 Huifeng 3 Zhongkai High Tech
Dvpt Distri Huizhou, 516006, Čína (ďalej len “TCL“) pôsobí v sektore
polovodičových displejov, kde vyrába a predáva LCD panely z tekutých kryštálov
cez CSOT. Okrem činností v sektore polovodičových displejov, ktoré realizuje
spoločnosť CSOT, spoločnosť TCL je aktívna aj v oblasti priemyselných investícií
a v iných činnostiach, ktoré nemajú praktický význam pre podnikateľskú činnosť
spoločnosti CSOT. [...................................................................................................
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Obchodné tajomstvo účastníka koncentrácie – pôsobenie na trhu
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5. Ako vyplýva z Oznámenia, Nadobúdané spoločnosti sú výrobcovia LCD panelov.
Ani jedna z nich nemá v Slovenskej republike žiadne výrobné zariadenia. Pôsobia
prevažne na čínskom trhu, no svoje výrobky predávajú aj v Slovenskej republike
prostredníctvom svojej materskej spoločnosti SDC.
6. Vychádzajúc z informácií a podkladov uvedených v Oznámení, v súvislosti s LCD
panelmi je bežnou praxou, že trh je segmentovaný podľa veľkosti panelu. Na
základe kategorizačného štandardu panely do 9 palcov bežne patria do kategórií
malých a stredne veľkých panelov, pričom panely väčšie ako 9 palcov patria
zvyčajne do kategórie veľkoformátových panelov. Spoločnosť TCL dodáva všetky
typy LCD panelov. Pokiaľ ide o Nadobúdané spoločnosti, všetky nimi vyrábané a
dodávané LCD panely sú veľkoformátové. Transakciou preto dôjde podľa
Oznamovateľa k horizontálnemu prekrytiu medzi TCL a Nadobúdanými
spoločnosťami iba v oblasti veľkoformátových LCD panelov. Úrad posudzoval
horizontálne prekrytie koncentrácie a trhové podiely na trhu veľkoformátových LCD
panelov, ako aj v alternatíve na trhu LCD panelov bez segmentácie podľa veľkosti.
Úrad z Oznámenia zistil, že spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie na trhu
pri žiadnej alternatíve nebude po koncentrácii dosahovať úroveň ovplyvneného
trhu, preto vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.
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:
Kinstellar, s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
IČO: 35 873 833
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