В публикуваната версия на
това решение, някои от
данните са заличени в
съответствие с чл. 55, ал. 2
от ЗЗК, с който не се
допуска разгласяването на
производствена, търговска
или друга защитена от
закон тайна на страните.
Заличените
данни
са
отбелязани с (.......)∗

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
РЕШЕНИЕ
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гр.София, 22.06.2010 г.
Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Александров

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:
Весела Антонова
Диана Хитова
Евгений Иванов
Ненко Темелков

при участието на секретар - протоколиста Милена Емилова, разгледа в
закрито заседание, проведено на 22.06.2010 г., преписка № КЗК-320/2010 г.,
докладвана от наблюдаващия член на Комисията г-жа Весела Антонова.
В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) e
образувано производство по преписка № КЗК/320/2010г., във връзка с
постъпило Уведомление (ВХР. № 792/29.04.2010г.) по чл. 22 от Закона за
защита на конкуренцията (ЗЗК). С него Комисията се уведомява за
намерението на Манселорд Лимитид, Кипър да придобие чрез „НУРТС
България” ЕАД 100% от капитала на „Тауърком България” ЕАД и

Национално управление „Радио и телевизионни станции” (наричано за
краткост НУРТС, което понастоящем е част от „Българска
телекомуникационна компания” АД), както и за намерението на „Българска
телекомуникационна компания” АД да придобие впоследствие 50% от
капитала на „НУРТС България” ЕАД.
Към Комисията е отправена молба да направи оценка на сделката и да
постанови решение, с което на основание чл. 26, ал.1 от ЗЗК да разреши
създаването на съвместно предприятие, под чийто едноличен контрол да бъде
„Тауърком България” ЕАД и прехвърленото му от БТК – НУРТС, тъй като
операцията не би могла да доведе до негативен ефект върху конкурентната
среда на съответните български пазари. Освен това искане, в уведомлението
се съдържа и молба към КЗК да разреши придобиването на едноличен
контрол от страна на Манселорд Лимитид върху „Тауърком България” ЕАД и
НУРТС ако това се осъществи в срок от 18 месеца от нотификацията, предмет
на настоящата оценка, както и придобиването на едноличен контрол от
страна на БТК върху „НУРТС България” ЕАД при условие, че то се
осъществи до 18 месеца от нотификацията, предмет на настоящата оценка.
Уведомлението съдържа и молба за постановяване на незабавно
изпълнение на решението, с което КЗК ще разреши сделката, на основание
чл. 66, ал. 2 от ЗЗК.
Във връзка с оценката на планираната сделка, чрез съобщение в
електронния (публичния) регистър на КЗК, заинтересовани лица бяха
поканени да представят становище в седемдневен срок относно нейния ефект
върху съответните пазари. Комисията изиска допълнителна информация от
уведомителя, както и в отговор на отправените запитвания, Комисията
получи становища от КРС, ИА „Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи”, АБРО, Хану Про България ЕАД, „Нова телевизия
–първи частен канал” АД, БТВ Медиа Груп ЕАД, БНР, БНТ, Интерактивни
технологии АД, Булсатком АД, „Космо България Мобайл” ЕАД и
„Мобилтел” ЕАД.
След анализ на данните и доказателствата, съдържащи се в
уведомлението и получената допълнителна информация от уведомителите
(постъпила с писма на 12.05.2010г., 31.05.2010г., 01.06.2010г., 10.06.2010г. и
17.06.2010г.), се установи следното:
І. Предприятия - участници в сделката
Придобиващи съвместен контрол дружества
1.1 „Манселорд Лимитид” (Mancelord Limited), Кипър, наричано понататък Манселорд, е дружество, учредено и съществуващо съгласно
законите на Кипър, регистрирано в Регистъра за дружествата към
Министерство на търговията, промишлеността и туризма на Кипър – Отдел
„Дружествен регистър” гр. Никозия под № НЕ 246508;
Седалище и адрес на управление Теклас Лисиоти, 35, Игъл Стар Хаус,
ет.5, Лимасол, Кипър;
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По данни от уведомлението Манселорд е учредено и регистрирано през
2009г. с основен предмет на дейност производство и търговия, внос и износ
на всякакъв вид стоки и услуги, но към датата на нотифициране на сделката
не развива дейност.
Капиталът на дружеството се притежава изцяло от „Цефор Холдинг
Лимитид”, Хонг Конг, Китай.
Манселорд се представлява от директора Адриаан Копенс – холандски
гражданин.
1.2. „Българска телекомуникационна компания” АД е дружество,
регистрирано в ТР към АВп с ЕИК 831642181.
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н Красно село,
бул.”Тотлебен” № 8 има ли промяна в седалището в търг. регистър;
Предметът на дейност обхваща изграждане, използване и поддържане
на обществени далекосъобщителни мрежи и информационни системи на
територията на РБ, както и за предоставяне на далекосъобщителни услуги
чрез тях, предоставяне на международни обществени далекосъобщителни
услуги, изграждане на частни мрежи и други дейности;
Капитал – 288 764 840 лв., като „НЕФ Телеком България” ООД
притежава 93.99% от него, приблизително 5.97% от капитала е собственост на
миноритарни акционери и 0.04% е собственост на българската държава.
Дружеството се представлява от Бернар Жан Люк Москени и се
управлява от УС в състав – Дейвид Кун-Уа Янг, Пиер Франсоа Жорж
Мелингер, Мадхусудан Мокилмаратур Балакришна, Росен Хаджиев, Томаш
Войташек и Бернар Жан Люк Москени.
Дружество, което след осъществяване на сделката ще бъде под
прекия съвместен контрол на Манселорд и БТК
1.3 „НУРТС България” ЕАД (НУРТС България) е дружество,
регистрирано в ТР към АВп с ЕИК 201105038;
Седалище и адрес на управление - гр. София, Район р-н Изгрев; Квартал
Изток; бул. „Пейо к. Яворов” № 2;
Предметът на дейност обхваща изграждане, използване и поддържане
на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни системи на
територията на Република България, както и предоставяне на електронни
съобщителни услуги чрез тях, включително наземно разпространение
(излъчване) на телевизионни и радио програми, аналогов радиорелеен и
сателитен пренос, услуги по колокиране, изграждане на частни мрежи,
търговска, инженерингова, маркетингова и производствена дейности по
електронните съобщение, както и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон, а за дейности които подлежат на разрешителен режим
- след получаване на съответното разрешение;
Капитал – 50 000 лв., едноличен собственик на който към настоящия
момент е „Манселорд Лимитид”, Кипър.
Дружеството се представлява от Светлозар Желев и Светослав
Костадинов и се управлява от Съвет на директорите в състав – Татяна
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Неделчева, Евгения Ризова, Марио Николов, Светлозар Желев, Светослав
Костадинов и Данаил Неделчев.
Дружество, което след осъществяване на сделката ще бъде под
непрекия съвместен контрол на Манселорд и БТК
1.4. „Тауърком България”ЕАД, гр. София е регистрирано в ТР към
АВп с ЕИК 200685249;
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н Триадица, ул.”Три
уши” № 3;
Предмет на дейност - изграждане на мрежи и съоръжения, както и
всяка стопанска дейност, която не е забранена от закона;
Капитал – 50 000 лв., едноличен собственик на който е „Тауърком ЦР”
А.С., Чешка република.
Дружеството се представлява от Людмил Христов и Димитър Стойчев,
заедно и поотделно и има двустепенна система на управление.
1.5. Национално управление „Радио и телевизионни станции”
(наричано по-долу НУРТС) е подразделение и част от БТК и представлява
функционална съвкупност от активи, имущество, права, задължения,
фактически отношения и фирмена репутация, свързани с предоставянето на
услуги за аналогов пренос на радио-телевизионен сигнал по системата „точка
към точка”, наземно аналогово радио и телевизионно разпръскване на
територията на България, цифрово радиоразпръскване по системата DVB-T
на територията на гр. София, както и предоставяне на услуги по колокация.
Във връзка с дейността на НУРТС на името на БТК са издадени няколко
разрешения за използване на ограничен ресурс радиочестотен спектър –
Разрешение 01580/25.09.2009г. (за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радио служба),
Разрешение 01579/25.09.2009г. (за осъществяване на електронни съобщения
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна спътникова
радиослужба), Разрешение № 00762/21.07.2008г. (за осъществяване на
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
цифрово радиоразпръскване в гр.София) и Разрешение № 00169/17.04.2008г.
(за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез
електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба).
ІІ. Предприятия (и лица), контролиращи пряко или косвено
участниците в сделката по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК
2.1 „Манселорд Лимитид”, Кипър се намира под прекия едноличен
контрол на „Цефор Холдинг Лимитид”, Хонг Конг, Китай, което е дружество
с ограничена отговорност, регистрирано в административен район Хонг Конг
на Китайската народна република и вписано в Регистър на дружествата под
№ 1311217, със седалище и адрес на управление – 18 Харбър Роуд, Сентръл
Плаза, ет.57, ап. 5704-5, Ванчай, Хонг Конг;
Дружеството се управлява от (.......)∗.
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Цефор Холдинг Лимитид е холдингово дружество, което не осъществява
самостоятелна стопанска дейност, а участва и управлява други предприятия.
(.......)∗.
2.2. БТК се намира под прекия едноличен контрол на „НЕФ Телеком
България” ООД, което е вписано в АВп с ЕИК 175314610;
Седалище и адрес на управление - гр. София, Район Изгрев; Квартал
Изток; бул. „Цариградско шосе” № 24; Бл. 22; Вх. А, ет. 1;
Предметът на дейност обхваща изграждане, използване и поддържане
на обществени далекосъобщителни мрежи на територията на РБ, както и
предоставяне на далекосъобщителни и информационни услуги, и услуги,
свързани с радио и телевизионно разпространение чрез тях, както и мобилни
и клетъчни далекосъобщителни услуги; предоставяне на международни
обществени далекосъобщителни услуги; изграждане на обособени мрежи и
други дейности;
Дружеството се представлява и управлява от управителите Росен
Хаджиев и Пиер Франсоа Жорж Мелинджър.
Капитал – 3 916 660 лв. и негови собственици са две холандски
компании – „НЕФ Телеком Къмпани Б.В.” и „НЕФ Телеком Къмпани ІІ
Б.В.”, които упражняват контрол върху „НЕФ Телеком България” ООД.
От своя страна двете холандски дружества са непряко контролирани от
Пайн Бридж Кепитъл Партнерс ЛЛС (PineBridge Capital Partners LLC). По
данни, предоставени допълнително от БТК по настоящото производство, към
момента последното дружество се намира под едноличния контрол на Бридж
Партнърс Л.П., Кайманови острови, като за това придобиване КЗК е била
сезирана, сделката е одобрена с Решение № 1262/2009г. и същата вече е
финализирана.
2.3 Понастоящем Тауърком се намира под прекия едноличен контрол
на „Тауърком ЦР” А.С., Чешка република, което е независимо дружество от
Манселорд и БТК.
2.4. Към настоящия момент целият капитал на „НУРТС България”
ЕАД се притежава от „Манселорд Лимитид”, Кипър, следователно
последното дружество упражнява едноличен контрол върху бъдещото
съвместно предприятие.
2.5. НУРТС е част от БТК и към настоящия момент като нейно
подразделение
се
контролира еднолично от телекомуникационната
компания.
ІІІ. Предприятия, върху които участващите в сделката предприятия
упражняват контрол, по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК
3.1 Манселорд няма други дъщерни предприятия в страната освен
„НУРТС България” ЕАД.
3.2 БТК има само едно дъщерно дружество, а имено „БТК Нет” ЕООД
гр. София, което е вписано в АВп под ЕИК 131320608, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Тотлебен” № 8. БТК
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Нет” ЕООД извършва дейност по предоставяне на охранителни услуги на
„БТК” и контролираните от нея дружества, както и дейност по изграждане и
експлоатация на мрежи за предаване на данни за предоставяне на местни и
международни услуги с добавена стойност и продажба на системи за такива
услуги.
3.3 Предприятията, върху които се придобива контрол - „НУРТС
България” ЕАД и „Тауърком България”ЕАД не упражняват контрол върху
други дружества.
ІV. Характер и правна форма на сделката
Описание на сделката
Планираната сделка ще се осъществи по силата на два договора –
Предварителен договор за покупко-продажба от 19.03.2010г. и Споразумение
между акционерите от 19.03.2010г. Страни по договорите са Манселорд, БТК
(.......)∗.
Операцията ще премине през няколко етапа, подробно описани по-долу,
като крайната цел е създаването от страна на предприятията-майки Манселорд и БТК на съвместно предприятие („НУРТС България” ЕАД), чрез
което двете дружества да упражняват непряк съвместен контрол върху
„Тауърком България” ЕАД и Национално управление „Радио и телевизионни
станции” (наричано по нататък НУРТС, което понастоящем е част от
„Българска телекомуникационна компания” АД).
Предмет на сделката
а) Предмет на сделката е специализираното подразделение на БТК, а
именно – НУРТС като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения, в това число активите, описани в приложенията към представения
предварителен договор за покупко-продажба, цялата негова дейност и
свързаните с нея договори, клиенти, персонал, репутация, права върху
интелектуална собственост, движими активи, ІТ система, документация и
всички активи, които изрично не са посочени, но са свързани с
предприятието. Извън предмета на сделката са единствено цифровата радиорелейна дейност и свързаното с нея цифрово микровълново оборудване.
Недвижимите имоти включват (.......)∗.
Собствеността върху предприятието се прехвърля с последващ договор
за прехвърляне, а за дата на приключване на сделката ще се счита деня на
неговото вписване в Търговския регистър.
б) Сделката е насочена и към придобиване на целия капитал на
„Тауърком България” ЕАД, гр. София от неговия досегашен собственик.
Създаване на съвместно предприятие, изпълняващо функциите на
икономически независим субект
Манселорд и БТК предвиждат да упражняват непряк контрол върху
„Тауърком България” ЕАД и НУРТС чрез дружество, което пряко ще
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придобие капитала на Тауърком и НУРТС като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения.
По силата на Споразумение между акционерите от 19.03.2010г., страни
по което са Манселорд, БТК (.......)∗, е учредено ново дружество - „НУРТС
България” ЕАД, за което е предвидено да бъде съвместно управлявано от
Манселорд и БТК. Посочва се, че сътрудничеството е насочено към (.......)∗ и е
предвидено капиталът на дружеството да е разпределен по равно между
двамата акционери. Уведомителите декларират намерение бъдещото
съвместно предприятие да предоставя услуги на трети лица, които са
различни от тези на двете предприятия – майки и да осъществява дейностите
на НУРТС, извършвани към момента в качеството му на функционално звено
в БТК.
Видно от представения устав на „НУРТС България” ЕАД, ОС на
акционерите може да заседава и взема валидни решения ако на него е
представен повече от половината акционерен капитал. Уставът на
дружеството предвижда също, че ОС на акционерите е компетентно да взема
решения по редица въпроси, сред които са избор на членове на СД и
приемане на бизнес план. Посочените две решения се приемат съгласно
разпоредбата на чл.12.2 от Устава с обикновено мнозинство от всички акции,
формиращи капитала.
Съветът на директорите се състои от 6 души и дружеството има двама
главни изпълнителни директори. (.......)∗.
Относно финансирането на съвместното предприятие в Договора между
акционерите е предвидено (.......)∗.
Заедно с активите на НУРТС към „НУРТС България”ЕАД ще преминат
служителите, които са към това подразделение в рамките на БТК, с цел
съвместното предприятие да разполага със собствен материален, финансов и
човешки ресурс.
По данни, предоставени към уведомлението е видно, че дейността на
НУРТС е насочена към предоставяне на услуги към трети лица, а не към
обслужване на другите дейности на БТК. (.......)∗.
Договорът за създаване на съвместно предприятие не предвижда срок за
неговото съществуване като правен субект.
Механизъм на осъществяване на сделката
Механизмът на операцията се съдържа в Предварителен договор за
покупко-продажба от 19.03.2010г., страни по който са Манселорд, БТК (.......)∗.
Приключването на сделката е предвидено да бъде в срок от 135
календарни дни от датата на подписване на договора за покупко-продажба и
обвързано с изпълнението на няколко условия - (.......)∗.
От момента на подписване на договора за прехвърляне на търговско
предприятие, Манселорд поема пълния контрол над НУРТС, заедно с което
поема да изпълнява някои ангажименти като това да осигурява наземно
аналогова разпространение и предаване на програмите на БНТ и БНР на
територията на страната, което е неотменно задължение на БТК по силата на
ПЗР на Закона за електронните съобщения. За период от (.......)∗БТК ще
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предоставя на Манселорд (.......)∗.
В предварителния договор е предвидена клауза за неконкуриране,
съгласно която (.......)∗.
Етапите, през които ще премине сделката са уговорени в
Споразумението между акционерите от 19.03.2010г. и са следните:
(.......)∗.
В Споразумението между акционерите (чл.10) са предвидени
допълнителни възможности за продажба и съответно закупуване на акциите
от капитала на „НУРТС България” ЕАД. В полза на БТК е уговорена пут
опция (право да продаде) своите акции в рамките на (.......)∗. В случай на
неизпълнение на пут опцията в рамките на (.......)∗БТК има право да закупи
останалите 50%, собственост на Манселорд.
След осъществяване на сделката в схемата по-долу е представена
структурата на собствеността :
Манселорд

БТК

50%

50%

НУРТС България
ЕАД
100%

Тауърком
България
ЕАД

V. Общ оборот на предприятията-участници в концентрацията на
територията на страната
По повод установяването на задължение за предварително
уведомяване, разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗЗК поставя изискването сумата
на общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията на
територията на Република България за предходната финансова година да
надхвърля 25 млн. лева, като въвежда и допълнително кумулативно изискване
с два алтернативни критерия, а именно:
- оборотът на всяко едно от поне две от предприятията – участници в
концентрацията на територията на Р. България през предходната финансова
година да надхвърля 3 млн. лв. (чл.24, ал.1, т.1) или
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- оборотът на предприятието – обект на придобиване на територията на
Р. България през предходната финансова година да надхвърля 3 млн. лв.
(чл.24, ал.1,т.2).
С оглед точното изчисляване на оборота по чл.24, ал.1 от ЗЗК е
необходимо на първо място да бъдат идентифицирани предприятиятаучастници в концентрацията, т.нар. „засегнати предприятия”.
В хода на настоящата оценка се установи, че концентрацията се
изразява в придобиването на пряк съвместен контрол от страна на
дружествата Манселорд Лимитид, Кипър и БТК (предприятия-майки) върху
новосъздаденото предприятие НУРТС България, съответно косвен съвместен
контрол върху Тауърком България.
Съгласно т.139 от Консолидираното юрисдикционно известие на ЕК1,
когато едно предприятие предостави свои дялове в съществуващо дъщерно
дружество или стопанска дейност, върху които преди това е упражнявало
самостоятелен контрол, на новосъздадено съвместно предприятие, като
засегнато предприятие се счита всяко едно от съвместно контролиращите
предприятия, а дружеството или стопанската дейност, прехвърлени към
съвместното предприятие не се счита за засегнато предприятие. В този случай
оборотът, реализиран от дъщерното дружество или от съответната стопанска
дейност се разглежда като част от оборота на първоначалното предприятиемайка. Следователно може да се направи заключението, че в конкретния
случай засегнати предприятия се явяват Манселорд Лимитид и БТК, а НУРТС
като обособена част от БТК, която ще бъде прехвърлена в новосъздаденото
съвместно предприятие НУРТС България, не следва да се разглежда като
засегнато предприятие и неговият оборот не следва да се отнася към
съвместното предприятие.
Относно оборота, в хода на проучването се установи, че сумата от
общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията,
реализиран на територията на страната през предходната приключила
финансова година (2009 г.) превишава прага от 25 млн. лв., предвиден в чл.
24, ал.1 от ЗЗК с оглед размера на реализирания от БТК оборот.
Съгласно данните в уведомлението и постъпилите в КЗК декларации се
установи, че не е изпълнено кумулативното изискване на нито един от двата
алтернативни критерия по чл.24, ал.1, т.1 или т.2 от ЗЗК. Манселорд Лимитед
и дружеството, което еднолично го контролира (Цефор Холдинг Лимитид) са
учредени през 2009 г. и не са реализирали приходи от продажби на стоки и
услуги в страната. Декларира се също така, че и никой от (.......)∗на Цефор
Холдинг Лимитид не упражнява по смисъла на чл.22 от ЗЗК едноличен или
съвместен контрол върху холдинга, следователно е ирелевантно в случая
доколко (.......)∗упражняват контрол върху други предприятия и дали
последните имат реализиран оборот в страната. НУРТС България е
1

Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета относно
контрола върху концентрациите между предприятия (2008/C 95/01)
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новосъздадено дружество, което няма собствен оборот, а Тауърком България
от учредяването му през 2009 г. до момента няма реализирани приходи.
С оглед на гореизложеното може да се направи обоснован извод, че не е
изпълнено кумулативното изискване на нито един от двата алтернативни
критерия, тъй като само едното предприятиятие-майка (БТК) е реализирало
оборот над 3 млн. лв. през предходната финансова година в страната, а
Тауърком България като предприятие-обект на придобиване няма никакъв
оборот.
Следователно така нотифицираната концентрация не подлежи на
задължително предварително уведомяване пред КЗК.
Предвид декларирания размер на реализираните от предприятияучастници в концентрацията обороти, може да се направи извод, че
концентрацията няма общностно измерение по см. на чл. 1, ал. 2 или ал. 3 на
Регламент на Съвета № 139/2004 г.
Съгласно трайната практика на КЗК2, тъй като сделката не попада в
обхвата на чл. 24, ал.1 от ЗЗК не следва да бъде извършван пазарен анализ и
съответно да бъдат изследвани очакваните ефекти върху конкурентната среда
след осъществяването на нотифицираната концентрация.
VІ. Правни изводи
По чл. 22 от ЗЗК
Приложимостта на Глава Пета от Закона за защита на конкуренцията е
обусловена от настъпването на трайна промяна в упражнявания върху
предприятията контрол.
Съгласно чл. 22 от ЗЗК до концентрация между предприятия водят и
случаите, при които се създава съвместно предприятие, трайно изпълняващо
всички функции на икономически независим субект. Следователно, за да са
изпълнени законовите изисквания на чл.22, ал.2 е необходимо бъдещото
съвместно предприятие да отговаря на две кумулативни изисквания: върху
него да се упражнява съвместен контрол и то трайно да изпълнява всички
функции на икономически независим субект.
Планираното сътрудничество между Манселорд и БТК ще се реализира
чрез създаването на съвместно предприятие („НУРТС България” ЕАД).
По преписката са представени достатъчно доказателства, от които по
безспорен начин е видно, че е налице първият от двата законови критерии,
т.е. че и двете предприятия – майки ще контролират съвместно
предприятието. Това е така, на първо място защото Манселорд и БТК ще
притежават по равно капитала на „НУРТС България” ЕАД и като акционери
ще имат равни права. За провеждането на ОС на дружеството, което може да
взема валидни решения е необходимо присъствието и двамата бъдещи
акционери, тъй като за тяхното провеждане е предвиден кворум повече от
50% от акционерния капитал.
2

Решение №54/29.01.09 г.; Решение № 561/09.06.09 г.; Решение № 808/28.07.09 г., Решение №
384/08.04.10 г. и др.
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Решенията на общото събрание, които касаят от гледна точка на
конкурентното право стратегически въпроси като избора на членове на СД и
приемането на бизнес план, е предвидено да се взимат с обикновено
мнозинство, т.е. никой акционер няма да разполага с възможността да вземе
самостоятелно такова решение. Посочените решения се възприемат като найважни при определянето на търговската политика на едно предприятие, наред
с решението за определянето на бюджета на компанията. Предвид това, че
никой от двамата бъдещи акционери в новото дружество няма да разполага с
възможност да ги взема еднолично, следва да се приеме, че те трябва да
постигат съгласие по тези основни за дейността на предприятието въпроси. В
противен случай всеки един от двамата разполага с право на вето при избора
на органи на управление и приемането на плана за търговската политика, като
по този начин може да предизвика ситуация без изход.
Правото на вето дори само върху едно от всички стратегически решения,
е достатъчно, за да даде възможност на предприятията – майки да упражняват
съвместен контрол и съвместно да определят пазарното поведение на
съвместно контролираното дружество. В своята практика ЕК трайно е
възприела виждането, че дори някой от носителите на съвместен контрол
върху съвместното предприятие да не упражни в действителност своето
решаващо влияние, самата възможност за упражняване на такова влияние е
достатъчна сама по себе си, за да се счита, че дружеството е съвместно
контролирано.
От особена важност за преценката на съвместния контрол е и правото на
всяко от предприятията – майки да посочи (.......)∗. Доколкото СД ще взема
оперативни решения, но е компетентен също и по въпросите за приемане на
годишни бизнес планове, е налице необходимост да бъдат изследвани и
неговите правомощия. В устава на „НУРТС България” ЕАД е предвидено
Съветът да може де взема решения само ако на него са представени повече от
половината от членовете му, като по основните въпроси съветът приема
решения със същото мнозинство, което означава, че двете предприятия –
майки ще вземат съвместно решения посредством директорите, чрез които са
представени.
Всички изброени обстоятелства свидетелстват, че занапред „НУРТС
България” ЕАД ще извършва дейност под контрола на Манселорд и БТК и че
уведомителите са доказали вида на бъдещия контрол,
който след
извършената цялостна оценка на бъдещите права на двамата акционери е
безспорно, че ще бъде съвместен. По този начин чрез „НУРТС България”
ЕАД предприятията – майки ще упражняват непряк съвместен контрол и
върху „Тауърком България”ЕАД.
На следващо място следва да се направи преценка дали са изпълнени
критериите за пълноценност, т.е. доколко НУРТС България ще функционира
дълготрайно като самостоятелен икономически субект.
Консолидираното юрисдикционно известие на ЕК предвижда, че
бъдещото съвместно предприятие трябва да изпълнява дългосрочно всички
функции на автономно дружество в оперативен план, независимо дали е
създадено като „операция от нулата” или страните влагат в него активи, които
са притежавали поотделно. За целта новата компания е необходимо да
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разполага със собствени ресурси, предоставящи й възможност да осъществява
самостоятелна дейност на пазара (т.е. да има самостоятелен достъп до
пазара).
В настоящия случай компаниите – майки планират да създадат за
неопределен срок съвместно предприятие, да внесат в него активите на
НУРТС (понастоящем част от БТК) и то да функционира като икономически
независим субект, за което са изложени по-долу съответните аргументи.
Видно от представеното споразумение между акционерите НУРТС
България ще има собствено ръководство – посочени от Манселорд и БТК
лица и ще (.......)∗.
На следващо място е предвидено НУРТС България да предоставя услуги
към трети лица, а предоставянето на услуги (.......)∗. Дори към настоящия
момент като подразделение на БТК НУРТС не извършва спомагателни
дейности по отношение дейността на компанията – майка, а основно е
доставчик на услуги към независими клиенти.
Всичко това обосновава формирането на собствена печалба и
притежанието на независим достъп до пазара, поради което и другият
критерий за наличие на съвместно предприятие е изпълнен.
Както бе посочено в описанието на сделката, преминаването на
персонала на НУРТС към „НУРТС България” ЕАД ще осигури на бъдещото
съвместно предприятие самостоятелен персонал, като по този начин то ще
разполага не само с материални активи, но и с човешки ресурси, което е едно
от основните изисквания, за да може то да изпълнява за продължителен
период от време ежедневната си дейност.
Споразумението между
акционерите не предвижда съвместното
предприятие да бъде зависимо от предприятията – майки, което му дава
възможност в бъдеще да има свои клиенти, самостоятелен достъп до пазара и
ценова политика.
Изложените аргументи са достатъчни, за да се направи по безспорен
начин извод, че съвместното предприятие ще функционира като независим
пазарен субект за продължителен период от време.
Доколкото операцията по създаването на съвместното дружество ще се
осъществи по силата на два договора, но е насочена към една цел –
придобиване на съвместен контрол от страна на Манселорд и БТК върху
Тауърком и НУРТС чрез НУРТС България, то следва да се счита, че двете
споразумения водят до една концентрация.
Всички етапи, през които ще премине операцията e предвидено да се
осъществят в кратки срокове, така че приключването на сделката да бъде до
(.......)∗. Всеки етап води до придобиването на различен по вид контрол - (.......)∗,
въпреки това всички посочени етапи са част от една сделка и са насочени към
един краен резултат. Както бе посочено в раздела за описанието на
операцията, тя е изцяло ориентирана към създаване на съвместно предприятие,
което да осъществява самостоятелна дейност и чрез него компаниите-майки да
упражняват непряк съвместен контрол върху Тауърком.
На следващо място Консолидираното юрисдикционно известие на
Комисията съгласно Регламент (EО) № 139/2004 на Съвета относно контрола
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върху концентрациите между предприятия предвижда, че когато операциите
преминават през няколко етапа, които водят до различен по своя характер
контрол, то тези етапи се считат за една концентрация ако периодът между
отделните фази не надхвърля една година. В тези случаи се счита, че това е
относително кратък период, през който структурата на пазара е малко
вероятно да бъде съществено повлияна и придобиването на контрол има
преходен характер.
Предвид на това и в настоящия случай следва да се приеме, че сделката
ще премине през няколко етапа, които ще се осъществят в кратък период от
време, с оглед предвидения краен срок за финализиране на операцията и те не
водят до трайна промяна в структурата на пазара, поради което Комисията
следва да направи оценка на крайния резултат, който се цели със сделката –
придобиването на съвместен контрол от страна на Манселорд и БТК.
Поради същите съображения не следва да бъде предмет на настоящата
оценка уговорената в споразумението между акционерите пут-опция в нейните
два варианта – придобиването на едноличен контрол от страна на Манселорд
Лимитид или от страна на БТК върху „Тауърком България” ЕАД и НУРТС ако
това се осъществи в срок от 18 месеца от нотификацията.
Самата пут-опция е право и възможност на страните да се възползват от
направените между тях уговорки, което обаче е бъдещо несигурно събитие и в
случая е предвидено да се осъществи в срок, за който не може да се каже, че е
кратък. В подобни случаи самата ЕК също разглежда тези опции като отделни
сделки, още повече че тогава оценката се налага да бъде различна, тъй като са
различни засегнатите предприятия, реализираните от тях обороти, както и е
променена пазарната ситуация. Всичко това налага евентуалното реализиране
на пут-опцията да бъде впоследствие нотифицирано и оценено в отделно
производство.
Предвид изложените съображения, създаването на пълноправно
съвместно предприятие, което ще бъде под контрола на Манселорд и БТК
води до трайна структурна промяна на пазара и представлява една от формите
на концентрация между предприятия по смисъла на чл.22, ал.2 от ЗЗК.
По чл. 24 от ЗЗК
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, концентрациите по чл. 22 от ЗЗК
подлежат на задължително предварително уведомяване пред Комисията, ако
на територията на Република България сумата от общите обороти,
реализирани през предходната финансова година на всички предприятия участници в концентрацията, надхвърля 25 млн. лева, и когато оборотът на
всяко едно от поне две от предприятията - участници в концентрацията,
надхвърля 3 млн. лева, или оборотът на предприятието - обект на
придобиване, надхвърля 3 млн. лева.
В хода на настоящата оценка се установи, че не са изпълнени
кумулативните изисквания на чл. 24, ал. 1 ЗЗК и следователно за компаниите
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– майки, които планират да създадат съвместно предприятие, не е възникнало
задължение за предварително уведомяване на КЗК.
Въз основа на направения анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 13,
предложение второ, във връзка с чл. 82 , ал. 3, т. 1 предложение второ, чл. 22,
ал.2 и чл. 66, ал.2 от ЗЗК Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:
Установява, че създаването на съвместно предприятие - „НУРТС
България” ЕАД от страна на Манселорд Лимитид, Кипър и „Българска
телекомуникационна компания” АД, под чийто едноличен контрол да бъде
„Тауърком България” ЕАД и към активите на което да премине Национално
управление „Радио и телевизионни станции (понастоящем собственост на
БТК) представлява концентрация между предприятия, която не попада в
обхвата на чл. 24, ал.1 от ЗЗК.
1.

2.

Постановява незабавно изпълнение на решението.

На основание чл.64, ал.1 от ЗЗК решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок,
който започва да тече от съобщаването по реда на АПК, а за третите лица - от
публикуването му в електронния (публичния) регистър на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.....................................
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...........................................

............................................

Александър Александров

Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ:

.....................................
Весела Антонова
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.....................................
Диана Хитова
.....................................
Евгений Иванов
.....................................
Ненко Темелков
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