Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-282/2011-3
Датум: 18. април 2011. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09) и члана 2. тачка 8. Тарифника о висини накнада за послове
из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број
58/06), одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-282/2011-1, коју је преко
пуномоћника – адвоката Растка Петаковића из Београда, ул. Ресавска бр.23,
поднело привредно друштво Gefco SA, из Француске, са регистрованим седиштем
на адреси 77/81, rue des Lilas d Espagne, F-92402 Courbevoie Cedex, које је основано
и организовано у складу са законима Републике Француске и регистровано у
Привредном регистру Натере, под регистарским бројем 542 050 315, председник
Комисије за заштиту конкуренције дана 18. априла 2011. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног
друштва Gefco SA, из Француске, са регистрованим седиштем на адреси 77/81, rue
des Lilas d Espagne, F-92402 Courbevoie Cedex које је основано и организовано у
складу са законима Француске и регистровано у Привредном регистру Натере под
регистарским бројем 542 050 315, над привредним друштвом Gruppo Mercurio
S.p.A. са регистрованим седиштем на адреси VIa L. Romagnoli, 25, 43056 San Polo
di Torrile (PR), из Републике Италије, које је регистровано у Привредном регистру
Парме, под регистарским бројем 03430790240, до чега долази преузимањем од
стране друштва Gefco SA 70% акцијског капитала у привредном друштву Gruppo
Mercurio S.p.A. од досадашњих власника тог капитала.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Gefco SA, из Француске, као подносилац
пријаве и стицалац контроле у предметној концентрацији, у прописаном року
извршило уплату износа од 19.926,05 (деветнаестхиљададеветстотинадвадесетшест
и 05/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код
Народне Банке Србије, што представља одговарајућу девизну противвредност
накнаде из чл. 2. тач. 8) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности
Комисије за заштиту конкуренције, прерачунату по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
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