A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az alábbi kérdésével kapcsolatban, így
A Bonafarm Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést kötött a „Mádl Agro Mezőgazdasági
Kft.-vel, és az irányításszerzés engedélyezése iránt még június 7-én kérelmet nyújtott be
a Gazdasági Versenyhivatalhoz.
Azt szeretnénk megkérdezni, mikorra várható döntés az ügyben, illetve mely
szempontokat vizsgál a GVH az irányításszerzés engedélyezési eljárása kapcsán?
az alábbi tájékoztatást adja.
A GVH a B/539/2017-es ügyszámon nyilvántartott fúziós eljárásban 2017. június 14-én hozott
döntést. A hatósági bizonyítvány szerint az összefonódás vizsgálatának elrendelésére okot adó
körülmény nem állt fenn.
A versenytörvény rendelkezik azokról az árbevételi küszöbszámokról, amelyek elérése esetén a
vállalkozásoknak az összefonódást GVH-nak be kell jelenteniük.
E szerint amennyiben


valamennyi érintett vállalkozáscsoport, valamint az érintett vállalkozáscsoportok
tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben
elért magyarországi nettó árbevétele együttesen a tizenötmilliárd forintot meghaladja,

és


az érintett vállalkozáscsoportok között van legalább két olyan vállalkozáscsoport,
melynek az előző évi magyarországi nettó árbevétele a vállalkozáscsoport tagjai és
más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző évi magyarországi
nettó árbevételével együtt egymilliárd forint felett van
az összefonódás bejelentés-köteles.
A törvény alapján a nettó árbevételek számításakor a magyarországi forgalmat, azaz a belföldi
értékesítés nettó árbevételét kell figyelembe venni.
Az összefonódás-bejelentés beérkezésétől – ha az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére
később kerül sor, ennek időpontjától – számított nyolc napon belül a vizsgáló az alábbi
lépéseket teheti:





elrendeli az összefonódás vizsgálatát,
hatósági bizonyítványt ad ki – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – a vizsgálat
elrendelésére okot adó körülmény hiányában,
az összefonódás-bejelentést visszautasítja, ha a versenytörvény szerinti összefonódásvizsgálati küszöbértékek nem teljesülnek,
visszautasítja – az eljáró versenytanáccsal egyetértésben – a nem megfelelő
bejelentőtől, illetve a nem megfelelő időpontban érkező összefonódás-bejelentést.

A GVH abban az esetben tiltja meg az összefonódást, ha az – különösen gazdasági erőfölény
létrehozása vagy megerősítése következményeként – jelentős mértékben csökkenti a versenyt
az érintett piacon (ún. versenyhatás-teszt).
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