Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-270/2012-3
Датум: 17. април 2012. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције 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 бр. 6/0-02-270/2012-1, коју је у својству пуномоћника
друштва CISCO SYSTEMS INC. које је основано и регистровано у Сједињеним
Америчким Државама под регистарским бројем 055932, са регистрованим
седиштем на адреси, 170 West Tasman Drive, Сан Хозе, Калифорнија 95134-1706,
поднела госпођа Маја Станковић, адвокат из Београда, из адвокатске канцеларије
WOLF THEISS, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, 11.070 Нови Београд,
дана 17. априла 2012. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва CISCO
SYSTEMS INC. које је основано и регистровано у Сједињеним Америчким
Државама под регистарским бројем 055932, са регистрованим седиштем на адреси,
170 West Tasman Drive, Сан Хозе, Калифорнија 95134-1706, над друштвом NDS
Group Limited, које је основано у складу са законима Енглеске и Велса, под
регистарским бројем 1950497, са регистрованим седиштем на адреси One London
Road, Staines, Middlesex TW18 4EX, Велика Британија, до чега долази на тај начин
што друштво CISCO SYSTEMS INC. преко свог индиректно зависног друштва
Cisco Systems Global Holdings Ltd. – холдинг друштва које је основано и
регистровано на Бермудима, под регистарским бројем 42165, успоставља
искључиву контролу над друштвом NDS Group Limited, као циљним друштвом у
предметној купопродајној трансакцији.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво CISCO SYSTEMS INC из Сједињених
Америчких држава, као подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној
концентрацији, у прописаном року извршило уплату износа од 25.000,00
(двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту
конкуренције отворен код Народне Банке Србије, што представља одговарајућу
висину 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.
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