
 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-567/2011-7 

Датум: 30. септембар 2011. године 

Београд 

 

На основу члана 37 Закона о заштити конкуренције («Службени гласник РС», бр. 

51/09) и члана 2 тачка 6 Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије 

за заштиту конкуренције («Службени гласник РС», бр. 49/2011), председник Комисије за 

заштиту конкуренције дана 30. септембра 2011. године, одлучујући по Пријави 

концентрације друштава KKR & Co, L.P. из САД и Silver Lake Group L.L.C. из САД број: 

6/0–02–567/2011–1 поднетој 18. јула 2011. године преко пуномоћника, адвоката Маје 

Станковић из Београда, улица Његошева бр. 26, донела је следеће 

РЕШЕЊЕ 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле од стране друштава KKR & Co. L.P. са 

седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, New York NY 10019, Сједињене 

Америчке Државе, организованог у складу са правом САД и регистрованог под 

регистарским бројем SRV 070749270 – 4378294 и Silver Lake Group L.L.C., са седиштем 

на адреси 2775 Sand Hill Road, Suite 100, Menlo Park, CA 94025, Сједињене Америчке 

Државе, организованог у складу са правом САД и регистрованог под регистарским бројем 

SRV 070217286 – 4306685, над целокупним бизнисом којим управља, кроз своја зависна 

друштва, друштво The Go Daddy Group, Inc са седиштем на адреси 14455 N Hayden Rd. 

Suite 219, Scottsdale, Аrizona 85260, Сједињене Америчке Државе, организовано у складу 

са правом САД и регистровано у Привредном регистру Аризоне под бројем 1010333-8, до 

чега долази стицањем удела и управљачких права у зависном друштву Desert Newco, 

L.L.C., са седиштем на адреси Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of 

Wilmington, Delaware 19801, Сједињене Америчке Државе, организованом у складу са 

правом САД и регистрованом под регистарским бројем SRV 110783873 – 5005128.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве и стицаоци заједничке контроле у 

предметној концентрацији у предвиђеном року извршили појединачне уплате од по 

12.500,00 (дванаестхиљадаипетстотина) ЕУР-а на девизни рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Народне банке Србије, што укупно износи 25.000,00 

(двадесетпетхиљада) ЕУР-а и у складу је са прописаном висином накнаде за издавање акта 

Комисије о одобрењу спровођења концентрације из члана 2 тачка 6 Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 


