Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-287/2012-3
Датум: 26. 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 заведеној под бројем 6/0-02-287/2012-1, коју су заједнички поднели
друштво JSC TRANSMASHHOLDING са пословним седиштем на адреси ul. Ozerkovskaya
naberehanaya br. 54, zgrada 1, Moskva 115054, Ruska Federacija, уписано у Јединствени
државни регистар правних лица под регистарским бројем 1027739893246 и друштво
TOGNUM AG, са пословним седиштем на адреси ul. Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen,
Nemaсka, уписано у Регистар привредних друштава општинског суда (Amtsgericht) у
Ulmu HRB 7210556, преко адвоката по приложеном пуномоћју госпође Милице М.
Суботић, из Београда ул. Владимира Поповића бр 6, и господина Николе Б. Познановића
из Београда ул. Владимира Поповића бр. 6, дана 26. априла 2012. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје оснивањем новог заједничког друштва са ограниченом одговорношћу TOGNUM
TRANSMASHHOLDING B.V., које ће бити основано у складу са законима Холандије као
потпуно функционални и независни учесник на тржишту, настао на основу заједничког
улагања својих оснивача и то друштва JSC TRANSMASHHOLDING са пословним
седиштем на адреси ul. Ozerkovskaya naberehanaya br. 54, zgrada 1, Moskva 115054, Ruska
Federacija, уписано у Јединствени државни регистар правних лица под регистарским
бројем 1027739893246 и друштва TOGNUM AG, са пословним седиштем на адреси ul.
Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen, Nemaсka, уписано у Регистар привредних друштава
општинског суда (Amtsgericht) у Ulmu HRB 7210556, која ће вршити будућу заједничку
контролу над својим новооснованим друштвом TOGNUM TRANSMASHHOLDING B.V.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је прописаном року извршена уплата износа од 2.788.060,00
(двамилионаседамстотинаосамдесетосамхиљадашездесет и 00/100) динара на рачун
Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија
бр. 840-000000088066816, с позивом на број 6/0-02-287/2012-1, што представља динарску
противвредност одговарајуће 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, обрачунату по средњем
девизном курсу Народне Банке Србије на дан уплате.

