Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-593/2011-4
Датум: 05. септембар 2011. године
Београд

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 6/0-02-593/2011-1, коју је по
приложеном пуномоћју поднео адвокат Бојан Вучковић из Београда из адвокатске
канцеларије Карановић-Николић, ул. Ресавска бр 23, Београд, у име свог клијента –
друштва WOLONG HOLDING GROUP Co. Ltd, са регистрованим седиштем у Shangyu и
пословном адресом 1801 West Remin Road, Shangyu 312300, Zhejiang, Народна Република
Кина, регистарски број друштва у Привредном регистру 330682000041106, председник
Комисије за заштиту конкуренције дана 05. септембра 2011. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем искључиве контроле кинеског друштва WOLONG HOLDING GROUP
Co. Ltd, са регистрованим седиштем у Shangyu и пословном адресом 1801 West Remin
Road, Shangyu 312300, Zhejiang, Народна Република Кина, регистарски број друштва у
Привредном
регистру
330682000041106,
над
друштвом
ATB
AUSTRIA
ANTRIEBSTECHNIK
AKTIENGESELLSCHAFT,
акционарским
друштвом
са
регистрованим седиштем у Wachtergasse 1/Top 12, Vienna, Аустрија, регистарски број
друштва FN 80022 f, до чега долази на тај начин што друштво WOLONG HOLDING
GROUP Co. Ltd, на основу Уговора о купопродаји акција стиче 97,94% акцијског
капитала друштва ATB AUSTRIA ANTRIEBSTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT,
куповином наведеног дела укупног акцијског капитала овог друштва од његовог
досадашњег власника.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном року
извршио уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за
заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02593/2011-1, 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.

