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Б е о г р а д

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање мишљења о постојању обавезе подношења пријаве
концентрације, у случају спровођења описане пословне трансакције у којој учествују
привредно друштво А из Републике Србије као циљно друштво и његов тренутно
једини оснивач и власник 100% удела – привредно друштво Б из иностранства као и
будући сувласник са 50% удела у домаћем друштву – инострано друштво Ц.

Председник Комисије за заштиту конкуренције поводом захтева за давање
мишљења од хх. новембра 2011. године, заведеног у Комисији под бројем 1/0-08ХХХ/2011-1, који је поднет од стране пуномоћника из Београда, на основу члана 21.
став 1. тачка 8) Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/09 – у даљем
тексту: Закон), и члана 21. став 1. тачка 3) у вези члана 14. став 1. тачка 8) Статута, дана
ХХ. новембра 2011. године даје следеће
МИШЉЕЊЕ
За спровођење намераване трансакције описане у Вашем поднеску, која се
састоји у промени типа контроле над домаћим правним лицем, на тај начин што се
појединачна контрола над привредним друштвом А из Републике Србије, претвара у
заједничку контролу у чијем ће спровођењу равноправно учествовати два страна
правна лица, нису испуњени законски услови за подношење пријаве
концентрације, због чега предметна трансакција не подлеже обавези њеног
пријављивања Комисији, ради одобравања спровођења исте.

Образложење

Приликом издавања оваквог мишљења Комисија је узела у обзир чињеницу да је
циљно друштво у предметној трансакцији – домаће правно лице А из Републике Србије
новоосновано друштво које је хх. маја ове године основано са оснивачким капиталом
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од ХХХ ЕУР и истог дана уписано у регистар привредних субјеката Агенције за
привредне регистре. Ради се о једночланом друштву које од тренутка оснивања до
данас није обављало никакву делатност на територији Републике Србије нити изван
њене територије, због чега нису остварени никакви приходи овог друштва ни у земљи
ни у иностранству. Оснивач и једини власник овог домаћег друштва са уделом у
његовом капиталу од 100%, јесте инострано привредно друштво Б. Матично друштво
домаћег друштва није учесник на тржишту Републике Србије, а друштво Б не обавља
нити је обављало посредно или непосредно било какву делатност на нашем
националном тржишту, због чега нису остварени никакви приходи овог друштва на
тржишту Републике Србије.
Друго страно правно лице - друштво Ц намерава да преузме од садашњег
искључивог власника 50% удела у домаћем друштву А. Ово страно друштво такође
нема никакав облик учешћа на тржишту Републике Србије ни посредно ни непосредно.
Због чињенице да не обавља никакву делатност на нашој територији друштво Ц не
представља учесника активног на нашем националном тржишту нити на истом
генерише било какав приход.
Између наведених страних правних лица у току су преговори о закључењу
уговора о преносу удела између друштава Б и Ц, за чију реализацију због
неиспуњавања приходних услова из члана 61. Закона, не постоји обавеза пријаве
концентрације.
За спровођење пословне намере описане у Вашем захтеву, друштва која ће у
будућности контролисати домаће правно лице нису у обавези подношења пријаве
концентрације Комисији.
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