Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-43/2012-1
Веза број: 6/0-02-944/2011
Датум: 18. јануар 2012. 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 6/0-02-944/2011-1,
коју је по приложеном пуномоћју поднео господин Бојан Вучковић адвокат из
Београда, из адвокатске канцеларије Карановић/Николић, ул. Ресавска бр. 23, 11.000
Београд, у име друштва Open Joint Stock Company „Power Machines –ZTL, LMZ,
Elektrosila, Energomasheksport“ са регистрованим седиштем на адреси 3A Vatutina улица
Санкт Петерсбург, 195009, које је регистровано при Регистрационој Комори Москве
под регистарским бројем 1027700004012,
председник Комисије за заштиту
конкуренције дана 18. јануара 2012. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва Open Joint Stock
Company „Power Machines –ZTL, LMZ, Elektrosila, Energomasheksport“ које је основано
по праву Руске Федерације, са регистрованим седиштем на адреси 3A Vatutina, Санкт
Петерсбург, 195009, Руска Федерација и регистровано при Регистрационој Комори
Москве под регистарским бројем 1027700004012, над привредним друштвом из Руске
Федерације PJSC EnergoMashinostroitelnyj Alyans са регистрованим седиштем на адреси
220 Lenina, Таганрог, Регион Ростов, 347928, Руска Федерација, које је регистровано
при Међу-обласном Инспекторату бр.5 Федералне Пореске Службе за Регион Москве
под регистарским бројем 1055014708297, до чега долази куповином 100% акција у
друштву PJSC EnergoMashinostroitelnyj Alyans, од досадашњег власника овог удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном року
извршио уплату износа од 2.566.372,50 (двамилионапетстотина шездесетшест
хиљадатристотинеседамдесетдваи 50/100) динара на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор Министарства
финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-944/2011, што представља
одговарајућу динарску противвредност прописане висине 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.

