
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 47/2011), 

одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-02-558/2011-1, коју је по 

приложеном пуномоћју поднео господин Бојан Вучковић, адвокат из  Београда, ул. 

Ресавска бр. 23, у име друштва UPM – Kymmene Corporation, које је основано у складу са 

законима Финске, регистровано у Привредном регистру Националног одбора за патенте и 

регистрацију под матичним бројем  1041090-0, са регистрованим седиштем на адреси 

Etelaesplanadi 2, FI – 00101, Helsinki, Финска,  председник Комисије за заштиту 

конкуренције дана 12. августа 2011. године, доноси следеће 

 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем искључиве контроле од стране друштва UPM – Kymmene Corporation, са 

регистрованим седиштем на адреси Etelaesplanadi 2, FI – 00101, Helsinki, Финска и 

матичним бројем 1041090-0, над друштвом Myllykoski Paper Oy  са регистрованим 

седиштем на адреси Myllykoskenntie 1, FI 46800 Myllykoski, Kouvola, Финска, до чега 

долази куповином укупног фонда акција  циљног друштва, чиме се претходна заједничка 

контрола над овим друштвом, претвара у појединачну контролу, коју ће над друштвом 

Myllykoski Paper Oy након спровођења концентрације спроводити друштво  UPM – 

Kymmene Corporation. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво UPM – Kymmene Corporation, као подносилац 

пријаве концентрације, у предвиђеном року извршило уплату износа од 25.000,00 

(двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен 

код Народне Банке Србије, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 
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