AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 510, Datë 10.05.2018
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës
prej 6.50 % të aksioneve të INTELLIGENT APPS GMBH, nga HNH GROUP LTD tek
DAIMLER MOBILITY SERVICES GMBH”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
Znj.
Z.
Znj.
Znj.
Z.

Juliana LATIFI
Eduard YPI
Leida MATJA
Adriana BERBERI
Helidon BUSHATI

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 10.05.2018 ,shqyrtoi çështjen me:
Objekti:

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe
transferimit të kuotës prej 6.50 % të aksioneve të Intelligent Apps
GmbH, nga HNH Group Ltd tek Daimler Mobility Services GmbH.

Baza Ligjore:

Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”,
i ndryshuar, nenet 2, 10-12, neni 24, germa d, dhe nenet 53-64.
Rregullorja “Për zbatimin e procedurave të përqendrimit të
ndërmarrjeve”, Udhëzimi “Për formën e njoftimit të përqendrimit”
dhe formulari i njoftimit të përqendrimit”.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm
si dhe raportit të Drejtorisë së Analizës dhe Metodologjisë, mbi njoftimin e
përqendrimit mbi shitjes dhe transferimit të kuotës prej 6.50 % të aksioneve të
Intelligent Apps GmbH, nga HNH Group Ltd tek Daimler Mobility Services GmbH.

VËREN SE :
1. Transaksioni dhe përqendrimi
Me shkresën Nr.225 Pro., datë 03.04.2018 Autoriteti i Konkurrencës është njoftuar në
lidhje me transaksionin e ndodhur midis palëve blerëse Daimler Mobility Services
GmbH, pjesë e grupit Daimler AG dhe palës shitëse HNH Group Ltd, e cila zotëron
aksione të Intelligent Apps GmbH.

Në datën 19 Mars 2018 është nënshkruar Marrëveshja e Shitblerjes së Kuotave, ku HNH
Group, i shet Daimler Mobility Services GmbH 6.50% të aksioneve që zotëron në
shoqërinë Intelligent Apps GmbH.
Autoriteti i Konkurrencës me shkresën Nr. 225/1, datë 26.04.2018 ka konfirmuar marrjen
e njoftimit të përqendrimit, duke informuar përfaqësuesin ligjor të Daimler AG se po
fillon procedurat e kontrollit të këtij përqendrimi.

Palët në transaksion janë:
Blerësi : Daimler Mobility Services GmbH, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, pjesë e
Grupit Daimler AG, me objekt të aktivitetit planifikimin, zhvillimin, funksionimin dhe
marketingu i koncepteve të lëvizshmërisë, si p.sh sisteme të automatizuara për qira të
makinave, rrjete lëvizshmërie për ofrimin e shërbimeve lëvizëse dhe shërbime të tjera në
fushën e lëvizshmërisë ose në fusha si sigurimi ose lehtësimi i lëvizshmërisë dhe
sigurimin e shërbimeve të planifikimit, këshillimit, këshillimit dhe shërbimeve të tjera në
fushat e lartpërmendura.
Daimler AG, shoqëri aksionare, prodhues global i veturave të cilësisë shumë të lartë dhe
prodhuesi më i madh në botë i mjeteve lëvizëse komerciale. Ndarjet e aktivitetit të
Daimler janë veturat Mercedes-Benz; kamionët Daimler, Fugonët Mercedes Benz,
Autobusët Daimler dhe Shërbimet Financiare Daimler.
Objekti i aktivitetit është shfrytëzimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë në fushën e zhvillimit,
prodhimit dhe shpërndarjes së produkteve dhe ofrimi i shërbimeve, veçanërisht në këta
sektorë:








mjete tokësore,
mjetet e ujit, ajrit dhe hapësirës dhe llojeve të tjera të transportit, hapësirës ajrore
dhe produkteve detare;
motorët dhe pjesët e tjera teknike;
pajisjet elektronike, instalimet dhe sistemet;
komunikimi dhe teknologjia e informacionit;
shërbime financiare, agjentë te sigurimeve dhe
menaxhimi dhe zhvillimi i pasurive të paluajtshme.

Shitësi: Hailo Network Holdings Ltd (HNH Group Ltd), kompani e themeluar sipas
legjislacionit të Anglisë dhe Wellsit me adresë biznesi të regjistruar në Cannon Place, 78
Cannon Street, London, EC4N 6AF, Mbretëria e Bashkuar, regjistruar në regjistrin e
shoqërive vendase me numër 074777716.
Ndërmarrja Target: Intelligent Apps GmbH, shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, (Mytaxi)
në Hamburg, Gjermani, me objekt të aktivitetit të shoqërisë operimin e një shërbimi taksie
kombëtare dhe ndërkombëtar si dhe blerja, marketingu dhe shpërndarja e produkteve të
lidhura direkt dhe indirekt me shërbimet si dhe me shërbime të ngjashme.
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2. Vlerësimi i përqendrimit
Daimler është prezentë në Shqipëri përmes fushës së tij thelbësore të biznesit – shitjes së
mjeteve lëvizëse (vetura, kamion dhe autobusë) nëpërmjet një distributori, por nuk ka
aktivitet në Shqipëri që të ketë lidhje me tregun përkatës të shërbimit të taksive.
Intelligent Apps GmbH nuk ka aktivitet në Shqipëri.
Para transaksionit Mytaxi kontrollohet bashkërisht nga Daimler (përmes DMS) që
zotëron 77.62% të aksioneve dhe Hailo që zotëron 22.38% të aksioneve. Pas transaksionit
në fjalë, ku Daimler përmes Daimler Mobility Services GmbH do të përfitojë një shtesë
prej 6.50% të aksioneve, aksionet e Daimlerit do të shkojnë në 84.12 % kurse ato të HNH
Group në nivelin prej 15.88%. Në këtë mënyrë aksionet e këtij të fundit kalojnë nën
nivelin që do ti siguronte kontrollin e përbashkët. Aksionet e Hailo bien nën 20% dhe
Daimler (përmes DMS) ka të drejtën të emërojë katër anëtar të Bordit Mbikëqyrës dhe
Hailo vetëm një.
Rrjedhimisht Transaksioni do të çojë në një kalim nga një kontroll i përbashkët mbi
Mytaxi nga Daimler dhe Hailo, në një kontroll të vetëm nga Daimler.

PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, në bazë të nenit 24, shkronja d dhe nenit 56 pika 1 të Ligjit
Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar,
VENDOSI:
1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të kuotës
prej 6.50 % të aksioneve të Intelligent Apps GmbH, nga HNH Group Ltd tek
Daimler Mobility Services GmbH
2. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin e palëve dhe dërgimin e
vendimit pasi të bëhen pagesat që parashikon rregullorja “Për caktimin e
shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KOMISIONI I KONKURRENCËS
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