
  

 
 

Fúzió a CBA üzletláncon belül 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezi, hogy a PALÓC Nagykereskedelmi Kft. 
megvásárolja a VEVİÉRT Kereskedelmi Kft. teljes üzletrészét. 

A Palóc Kft. ez év július végén írt alá adásvételi szerzıdést a Vevıért Kft. teljes 
üzletrészének megvásárlásáról. 

A Palóc Kft-t természetes személyek alapították 1991-ben salgótarjáni székhellyel. A 
vállalkozás fı tevékenysége élelmiszer és vegyes nagy- és kiskereskedelem. A vállalkozás 
becsült részesedése a magyarországi forgalomból nem éri el az egy százalékot. Ugyanez a 
részesedés a CBA franchise hálózaton belül nem éri el a négy százalékot. A Palóc 
kereskedelmi tevékenysége alapvetıen Nógrád, Heves, Borsod, Pest és Jász-Nagykun-
Szolnok megyékre terjed ki. Vevıi a kiskereskedelmi vevıkörön túl viszonteladók és 
vendéglátóipari vállalkozások. Nagykereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó ügyfeleinek 
száma eléri az 500-at. A vállalkozás több kiskereskedelmi egységet üzemeltet, melynek fele 
Nógrád, másik fele Heves, Pest, Borsod és Jász-Nagykun-Szolnok megye nagyobb 
településein található. A Palóc a CBA üzletlánc regionális központja, feladata a franchise 
hálózat szervezése, mőködésének koordinálása, értékesítési tevékenységük irányítása, a 
hálózati tagok ellátásának megszervezése. 

A VEVİÉRT Kft-t szintén belföldi természetes személyek alapították 1992-ben ceglédi 
székhellyel. A vállalkozás fı tevékenysége élelmiszer és vegyes kiskereskedelem, azonban 
az élelmiszer kiskereskedelem mellett a VEVİÉRT jövedéki nagykereskedelmi 
tevékenységet és egyéb nagykereskedelmi tevékenységet is folytat. Ezen tevékenységek 
magyarországi forgalmából 0,2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A CBA franchise 
hálózaton belül ez a részesedés 1,2 százalék. A kérelmezett vállalkozás kereskedelmi 
tevékenységét Pest megyében, Cegléd vonzáskörzetében végzi 26 telephellyel. A 
vállalkozás az 1997. évtıl a CBA üzletlánc tagja, 2001. évtıl a CBA Kereskedelmi Kft. régiós 
központja. 

A GVH megállapította, hogy az összefonódás egymástól elkülönült földrajzi piacon aktív 
vállalkozások között jön létre. A pest megyei települések kiskereskedelmi piacán olyan 
tulajdonosváltás következik be, aminek következtében a piaci koncentráció nem változik. A 
Palóc az összefonódás elıtt ezen a piacon nem volt jelen. Hasonló következtetés vonható le 
az érintett nógrádi, heves, pest, borsod és jász-nagykun-szolnok megyei települések és azok 
környékének piaci koncentrációja vonatkozásában. Ezen piacokon a Vevıért nem volt jelen, 
ami miatt a Palóc piaci részesedése nem változik az összefonódás következtében. Mivel az 
összefonódás nem vet fel versenyjogi aggályokat, a GVH engedélyezte azt. 

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-111/2008. 
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