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Комисија за хартије од вредности (даље: Подносилац) се обратила 19. октобра
2009. године Комисији за заштиту конкуренцијом са захтевом бр. 1/0-06-409/09-1
којим се тражи мишљење у вези са применом одредби чл. 17, 61. и 63. Закона о
заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) (даље: Закон) са циљем
измена чл. 5. ст. 2 тачка 10) Правилника о садржини и форми понуде за преузимање
акција („Сл. гласник РС“, бр. 53/08, 100/06 и 30/08).
Подносилац је тражио одговоре на неколико хипотетички постављених питања, а
имајући у виду да иста питања нису регулисана прелазним и завршним одредбама
Закона.
У вези са захтевом, на постављена питања Комисија за заштиту конкуренције, у
складу са одредбама чл. 21. ст. 1. тачка 8) Закона, издаје следеће
МИШЉЕЊЕ
Oбавеза пријаве концентрације из чл. 63. Закона иманентна је одредби чл. 25. ст. 1.
раније важећег Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005)
(даље: претходни Закон) којим је предвиђен преклузивни рок за пријављивање
настале концентрације у случају стицања услова из чл. 21. и 23. претходног Закона,
односно чл. 17, 61. и 63. Закона. У вези са тим, а нарочито у светлу одредбе чл. 63.
ст. 1. тачка 2) јасно је да се Комисији пријава концентрације може доставити у року
од 15 дана од објављивања јавног позива, понуде или од затварања понуде. Сходно
томе, могуће је избећи ситуацију у којој би потенцијални преузималац био
принуђен да обави нотификацију, иако након објављивања понуде и/или затварања
понуде није постао већински власник нити стекао одлучујући утицај на управљање
у циљном друштву.
Обавезу нотификације из чл. 63. Закона имају учесници на тржишту који учествују
у пословним трансакцијама ближе описаним у чл. 17. Закона и искључиво у случају

испуњености услова из чл. 61. ст. 1. Закона. Ипак, чл. 61. ст. 3. Закона предвиђа
обавезу пријаве концентрације која се спроводи путем понуде за преузимање, у
смислу прописа којим се уређује преузимање акционарских друштава, независно
од испуњености услова из чл. 61. ст. 1. Закона. Истовремено, за оцену постојања
обавезе пријаве концентрације битна чињеница јесте и промена контроле у
намераваној пословној трансакцији, те је за Комисију за заштиту конкуренције
битан како момент стицања већинског учешћа у акционарском капиталу, али исто
тако и моменат стицања могућности одлучујућег утицаја на управљање у циљном
друштву, односно квалитет контроле једног или више акционара у привредном
друштву стечене након спроведене трансакције, без обзира на просто процентуално
учешће, које може али не мора бити и већинско, у акцијском капиталу.
У случају да је један учесник на тржишту стекао контролни пакет акција пре
почетка примене Закона, а накнадно подноси захтев за преузимање преосталих
акција циљног друштва јасно је да такво лице не мора подносити захтев за
одобрење спровођења концентрације будући да је већ стекло, по вашем навођењу,
контролни пакет акција, па је стога и дошло до промене контроле у циљном
друштву. Ипак, у случају да је дошло до преузимања контролног пакета акција, а да
иста концентрација није пријављена Комисији пре ступања на снагу Закона, иста
би се морала пријавити по одредбама чл. 63. Закона.; односно, у случају да
преузимање пакета акција пре ступања на снагу Закона није обезбедило и
ефективну контролу над циљним друштвом (тј. самостално доношење најважнијих,
стратешких пословних одлука, самостално располагање имовином веће вредности,
право вета мањинског акционара које право није искључиво у циљу заштите
интереса мањинских акционара и сл.) већ се пуна контрола стиче тек преузимањем
додатног акцијског капитала, а након ступања на снагу Закона, то би насталу
концентрацију такође требало пријавити по одредбама чл. 63. Закона.
У случају да је лице стекло контролни пакет акција непосредно пре давања понуде,
а након почетка примене Закона, лице које је стекло контролно учешће
(преузимањем контролног пакета акција и/или управљачких права) је у обавези да
пријави Комисији насталу концентрацију по одредбама чл. 63. Закона.
У случају да лице, при подношењу понуде за преузимање акција циљног друштва
не располаже контролним пакетом акција тог друштва није у обавези подношења
пријаве концентрације већ исту може поднети и након затварања понуде у року од
15 дана, како је предвиђено чл. 63. Закона. Ово је нарочито целисходно будући да
понуђач и не мора преузети контролни пакет акција или пак пакет који обезбеђује
контролна управљачка права па се у том смислу и не може сматрати да је уопште и
дошло до концентрације учесника на тржишту.
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