Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-178/2012 -3
Датум: 21. 03.2012. годинe
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник РС“ број 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), одлучујући по пријави
концентрације бр. 6/0-02- 178/2012-1, коју су заједнички поднела друштва Ravago SA
Велико војводство Луксембург, са регистрованим седиштем на адреси 16, rue Notre
Dame L 2240 и Barentz Europe B.V. из Холандије, са седиштем на адреси Saturnusstraat
15, NL 2132 Hoofddorp, дана 21. 03. 2012. године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје заједничким улагањем у циљу стварања новог учесника на тржишту,
друштва Barentz Ravago Chemical Specialist SA са седиштем у Луксембургу, на тај
начин што ће друштва Ravago SA Велико војводство Луксембург, са регистрованим
седиштем на адреси 16, rue Notre Dame L 2240 матични број B 88948 и Barentz Europe
B.V. из Холандије, са седиштем на адреси Saturnusstraat 15, NL 2132 Hoofddorp,
матични број 001427027, пренети своја тренутна пословања и то друштво Ravago SA
део пословања који се односи на сточну храну, а друштво Barentz Europe B.V. део
пословања који се бави дистрибуцијом хемикалија. На тај начин новоосновано друштво
Barentz Ravago Chemical Specialist SA постаје заједничко улагање у односу 50%:50%
између својих оснивача и то друштава Ravago SA и Barentz Europe B.V., која ће
остваривати заједничку контролу над овим друштвом.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је један од подносиоца пријаве, друштво Ravago SA у
предметној концентрацији у прописаном року извршило уплату износа од 25.000,00
(двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен
код Народне банке Србије, с позивом на број 6/0-02-178/2012, што представља
одговарајућу висину накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у
скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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