Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-428/2012-5
Датум: 02. јули 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 6/0-02-428/2012-1, коју су по
приложеном пуномоћју за заступање поднели адвокати Дарија Огњеновић и
Маријанти Бабић из Београда из адвокатске канцеларије Prica & Partners, ул.
Краља Петра бр. 13, 11.000 Београд, у име свог клијента – друштва ЈТ International
Holding B.V., са регистрованим седиштем на адреси Vreelandseweg 46, 1216 CH
Hilversum, Краљевина Холандија, регистарски број друштва 32073749, дана 02. јула
2012. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва ЈТ International
Holding B.V., регистарски број друштва 32073749 са седиштем на адреси
Vreelandseweg 46, 1216 CH Hilversum, Краљевина Холандија, над друштвом
V.D.M. Invest Comm. V.A. са седиштем на адреси Bosstraat 10, 8570 Vichte,
Белгија, регистарски број друштва 0469.4110.407, до чега долази на основу
реализације Уговора о куповини акција, чиме стицалац контроле над друштвом
V.D.M. Invest Comm. V.A. купује 99,99% акцијa циљног друштва од досадашњег
власника тих акција - белгијског друштва GT & Co, чиме, као резултат те
трансакције и њеног затварања купац директно или индиректно стиче 100%
акцијског капитала у друштву V.D.M. Invest Comm. V.A., 100% акција у компанији
Gryson NV, 100% акција у друштву Dispotrab S.L. и 50% акција у друштву Gryson
Deutschland GmbH.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном
року извршио уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР, тако што је на
девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке
Србије, дана 8. јуна 2012. године уплаћен износ од 24.976,50
(двадесетчетирихиљадедеветстотинаседамдесетшест и 50/100) ЕУР, а разлика до
прописаног износа у висини од 2.693,10 (двехиљадешестстотинадеведесеттри и
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10/100) динара уплаћена је дана 26. јуна 2012. године на динарски рачун Комисије
за заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор
Министарства финансија Републике Србије, што укупно 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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