Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-335/2011-3
Датум: 17. маj 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 заведеној под бројем 6/0-02-335/20111, коју је поднело кипарско привредно друштво Gr. Sarantis Cyprus Ltd, са
регистрованим седиштем на адреси 3, Themistocles Dervis, Julia House, CY-1066,
Nicosia, Ciprus преко пуномоћника, адвоката Александре Стојић из адвокатске
канцеларије „Дражић, Беатовић & партнери“, ул. Краља Милана бр. 29 Београд,
председник Комисије за заштиту конкуренције дана 17. маjа 2011. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног
друштва Gr. Sarantis Cyprus Ltd, са регистрованим седиштем на адреси 3,
Themistocles Dervis, Julia House, CY-1066, Nicosia, Ciprus, број регистрације НЕ
168379, над привредним друштвом Plusfidelity Limited, са регистрованим седиштем
на адреси 10, Skopa Street, Tribune House, CY-1075, Nicosia, Ciprus, број
регистрације НЕ 284996, до чега долази преузимањем 100% удела у друштву
Plusfidelity Limited, као и стицања посредне контроле над домаћим привредним
друштвом Interclean d.o.o Београд, број регистрације БД 56325, матични број
друштва 17193783, са регистрованим седиштам на адреси Добановачки пут бр.24,
Београд – Земун, у делу активности друштва Interclean d.o.o који се односе на
вођење послова овог друштва везано његове производе који се приликом стављања
у промет обележавају жигом „ТопСтар-Граф“.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Gr. Sarantis Cyprus Ltd као подносилац
пријаве концентрације, у предвиђеном року преко свог 100% зависног друштва
Sarantis d.o.o са седиштем у Београду, извршило уплату износа од 2.000.000,00
(двамилиона) динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код
Управе за трезор, бр. 840-880668-16, са позивом на број 6/0-02-335/2011-1 што
представља одговарајућу висину накнаде из чл. 2. тач. 8) Тарифника о висини
накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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