Р е п у б л и к а С р б и ја
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ

Број: 6/0-02-626/2011-11
Датум: 20. октобар 2011. године
Београд
На основу члана 35 став 2 и члана 62 став 2 Закона о заштити конкуренције
(„Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) и одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције
од 13. октобра 2011. године, председник Комисије за заштиту конкуренције дана
20. октобра 2011. године, донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
НАСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности покренут на
основу Пријаве концентрације друштва СУНОКО д.о.о. са седиштем у Новом Саду,
Република Србија, кога заступају пуномоћници Растко Петаковић и Бојан
Вучковић, адвокати из адвокатске канцеларије Карановић-Николић, која настаје
стицањем од стране подносиоца Пријаве већинског пакета акција друштва
HELLENIC SUGAR INDUSTRY SA, са седиштем у Солуну, Република Грчка, ради
испитивања да ли намеравана концентрација испуњава услове дозвољености у
смислу члана 19 Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се њеним
спровођењем ограничила, нарушила или спречила конкурениција на тржишту
Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање,
нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног
положаја.
II
ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама
или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању
релевантног чињеничног стања у овом поступку да исте неодложно доставе
Комисији за заштиту конкуренције на адресу Кнегиње Зорке бр. 7, Београд.
III
УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиoцу Пријаве концентрације друштву СУНОКО д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Република Србија, да уплати
накнаду предвиђену у члану 2 тачка 7 Тарифника о висини накнада за послове из
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надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр.
49/2011) за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном поступку у
износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) ЕУР у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате, с тим што се у њу
урачунава већ уплаћени износ након подношења Пријаве и НАЛАЖЕ СЕ
подносиoцу Пријаве да преостали износ обавезе у висини од 25.000,00 (словима:
двадесетпетхиљада) ЕУР уплати на девизни рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Народне банке Србије број 500100-100128977, ибан број
RS35908500100012897798 са позивом на број 6/0-02-626/2011 или његову
одговарајућу динарску противвредност на рачун Комисије за заштиту конкуренције
отворен код Управе за трезор, број 840-880668-16 са позивом на исти број по
средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате, у року од 3 (словима:
три) дана од дана пријема закључка. Одмах по уплати преосталог износа накнаде
подносилац Пријаве концентрације је дужан да Комисији за заштиту конкуренције
достави доказ о извршеној уплати.
IV
Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на
интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Друштво СУНОКО д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Република Србија, (у
даљем тексту: подносилац Пријаве) поднело је дана 9. августа 2011. године
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву
концентрације која настаје стицањем од стране подносиоца Пријаве већинског
пакета акција друштва HELLENIC SUGAR INDUSTRY SA, са седиштем у Солуну,
Република Грчка (у даљем тексту: Пријава) преко пуномоћника, адвоката Растка
Петаковића и Бојана Вучковића из београдске адвокатске канцеларије КарановићНиколић.
Предметна Пријава број: 6/0-02-626/2011-1 поднета Комисији 9. августа
2011. године, на тражење Комисије, а ради отклањања недостатака које је Комисија
констатовала, допуњена је поднесцима достављеним Комисији 25. августа, 8., 13.,
15. и 22. септембра 2011. године.
Подносилац Пријаве је друштво основано 2005. године, са претежном
регистрованом делатношћу производњом шећера – шифра: 1081. Његов власник је
друштво MK GROUP d.o.o. са седиштем у Београду (у даљем тексту: MK GROUP)
чији је већински оснивач швајцарско акционарско друштво AGRIHOLDING са
уделом од 87,12%, а остали чланови су физичка лица Роксанда Костић (са 9%
удела) и Миодраг Костић (са 3,88% удела).
MK GROUP d.o.o. је матично друштво већег броја друштава која чине MK
групу и бави се холдинг пословима, тако да му је претежна регистрована делатност
делатност холдинг компанија - шифра: 6420. Пословна делатност MK групе као
целине јесте производња и трговина пољопривредним производима, односно:
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производња шећерне репе, шећера, кукуруза, пшенице, јечма, уљане репице и
других ратарских култура, трговина пољопривредним производима, вештачким
ђубривом, пестицидима, меркантилним и семенским робама (пшеницом,
кукурузом, сојом). Такође, ова група се бави и транспортом (пре свега расутих
материјала), туризмом, управљањем некретнинама, информационим технологијама,
брокерско-дилерским пословима.
HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. јесте грчки произвођач белог
кристалног шећера, меласе и семена шећерне репе (у даљем тексту: циљно
друштво). Ово друштво, основано 1960. године, једини је произвођач шећера у
Републици Грчкој са тржишним уделом од 70% у 2010. години на грчком тржишту
шећера. Његов већински власник је Agricultural Bank of Greece S.A. – ATE Bank са
82,33% акционарског капитала, док је преосталих 17,67% акција у слободном
промету и листиране су на Атинској берзи.
ATE Bank је донела одлуку, у складу са својом пословном и развојном
стратегијом, да понуди на продају путем међународног тендера свој цео удео од
82,33% акционарског капитала у циљном друштву. У складу са наведеним, ATE
Bank је упутила заинтересованима Позив за изражавање интересовања (у даљем
тексту: ПИИ) за стицање удела од 82,33% акционарског капитала у циљном
друштву путем међународног тендера који је објављен у грчкој штампи дана 7.
августа 2011. године. Преко ПИИ сви потенцијални инвеститори и/или
конзорцијуми позвани су да изразе своје интересовање за предметно стицање
акција закључно са 15. септембром 2011. године. Пошто су акције циљног друштва
листиране на Атинској берзи, изабрани купац ће, након стицања власништва на
наведени пакет акција циљног друштва, имати обавезу да, у складу са прописима
Комисије за тржиште капитала, објави и јавну понуду за куповину преосталих
17,67% акција циљног друштва.
Подносилац Пријаве је поднео изјаву о заинтересованости у вези са
учествовањем у предметном поступку продаје већинског пакета акција циљног
друштва. Такође је документацију за међународни тендер, ПИИ у оригиналу и
овереном преводу на српски језик, доставио и Комисији.
На основу свега наведеног, намеравана предметна концентрација се састоји
у стицању контроле подносиоца Пријаве (односно MK GROUP) над циљним
друштвом, која настаје куповином 82,33% акционарског капитала у истом, у
описаном поступку, од ATE Bank (као власника и продавца овог дела укупног
акцијског капитала друштва HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.) као и
потенцијалном куповином преосталих акција циљног друштва које су у слободном
промету. На описани начин, након спровођења наведених трансакција, подносилац
Пријаве би постао власник најмање 82,33% а највише 100% акционарског капитала
циљног друштва и успоставио непосредну контролу над циљним друштвом у
смислу одредаба члана 17 став 1 тачка 2 Закона о заштити конкуренције (у даљем
тексту: Закон).
Подносилац Пријаве је постао највећи произвођач и извозник шећера у
Републици Србији након приватизације шећерана у Врбасу, Пећинцима, Ковачици
и Бачу. У току једне кампање ово друштво преради око 2 милиона тона шећерне
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репе и произведе око 250.000 тона шећера годишње (његови укупни прерадни
капацитети су 350.000 тона шећера).
Циљно друштво је у Републици Србији већински власник у две српске
шећеране: А.Д. Фабрици шећера Црвенка у Црвенки (80,82% власништва) и А.Д.
Фабрици шећера Шајкашка у Жабљу (преко 92% власништва).
У вези са дефинисањем релевантног тржишта производа, подносилац
Пријаве је предложио два тржишта и то:
1. Тржиште производње шећера прерадом шећерне репе на територији
Републике Србије;
2. Тржиште велепродаје шећера на националном тржишту, као и на
тржиштима ЦЕФТА и Европске уније.
Иако предложено дефинисање релевантног тржишта Комисија може да
прихвати као коректно, чињеница је да ће се у фокусу испитивања Комисије наћи
оне пословне активности учесника у предметној концентрацији на тржишту
Републике Србије које се преклапају, а то је производња шећера прерадом шећерне
репе. Поред анализе стања на овом тржишту, у поступку који се покреће овим
закључком биће спроведена и анализа услова набавке шећерне репе као основне
сировине у индустрији производње шећера.
Тржиште производње шећера прерадом шећерне репе на територији
Републике Србије тренутно има карактер олигополског тржишта. На њему су
присутна три појединачно јака учесника:
1. Подносилац Пријаве са тржишним уделом одређеним у интервалу 42-44%;
2. Циљно друштво са тржишним уделом одређеним у интервалу 32-34%;
3. Фабрика шећера у Сенти (власништво италијанског SFIR-a) са тржишним
уделом квантифицираним на око 22%.
Све наведене процентуалне вредности Комисији је доставио подносилац
пријаве, а њихову исправност и прихватљивост, Комисија ће оцењивати у
предстојећем поступку.
У периоду после спровођења концентрације тржишни удео подносиоца
Пријаве на дефинисаном релевантном тржишту био би увећан за постојећи
тржишни удео циљног друштва на истом тржишту и износио би између 74% и 78%.
Реализацијом пријављене концентрације извршила би се интеграција првог и
другог учесника по снази на дефинисаном релевантном тржишту, тако да би ово
тржиште променило структуру и постало класични дуопол.
Комисија је на основу овако презентованих тржишних удела учесника у
концентрацији и њиховог конкурента одредила и вредности HH INDEX-a (који
представља збир квадрата појединачних тржишних удела учесника на
дефинисаном релевантном тржишту). Пре спровођења концентрације овај индекс
одређен је у интервалу од 3.464 до 3.576, док би након спровођења концентрације
он износио од 6.152 до 6.568, што значи да би његова промена износла од 2.688 до
2.992. Као што се види, вредности овог индекса су високе, како пре, тако и након
спровођења концентрације. При томе, свака вредност овог индекса изнад 1.800
упућује на тржишта са високим степеном концентрације, а свака промена индекса
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након спровођења концентрације која је већа од 250 оправдава забринутост за
последичне ефекте спровођења предметне концентрације.
Комисија сматра да предметна Пријава не садржи довољно релевантних
података на основу којих је могућа прецизна процена стварне јачине учесника у
концентрацији, као и њиховог јединог конкурента, тржишних учешћа истих на
релевантном тржишту и структурних промена на том тржишту до којих ће доћи
након спровођења концентрације.
Представљени подаци пружају основану сумњу да подносилац Пријаве на
дефинисаном релевантном тржишту већ поседује претпостављени доминантни
положај у смислу одредаба члана 15 став 1 и 2 Закона, односно да ће га стећи или
ојачати након спровођења предметне концентрације.
Комисија је оценила да су се испунили услови за поступак испитивања
предметне концентрације по службеној дужности у смислу одредаба члана 62 став
2, а у вези са чланом 19 Закона.
У члану 19 Закона прописано је да су концентрације учесника на тржишту
дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију
на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање
или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.
Члан 62 став 1 Закона, између осталог, предвиђа да Комисија може
спровести испитивање концентрације ако основано претпостави да та
концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 19 овог закона.
Члан 62 став 2 Закона предвиђа да уколико се током поступка испитивања
пријаве концентрације утврди да су испуњени услови за поступак испитивања по
службеној дужности из става 1 овог члана, поступак ће се наставити по службеној
дужности на основу закључка који доноси председник Комисије.
Према одредбама члана 62 Закона одлучено је као у ставу I диспозитива.
Према одредбама члана 35 став 2 Закона одлучено је као у ставу II
диспозитива.
Према одредбама члана 65 став 5 Закона одлучено је као у ставу III
диспозитива.
Према одредбама члана 40 Закона одлучено је као у ставу IV диспозитива.
На основу претходно наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
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