Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-548/2012-10
Датум: 24. август 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 6/0-02-548/2012-1, и поднетој од стране адвоката по
пуномоћју Марине Булатовић, из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул.
Булевар Михајла Пупина бр. 6 11.070 Нови Београд, у име клијената – немачког друштва
са ограниченом одговорношћу Finedining Capital GmbH са регистрованим седиштем на
адреси Leopoldstrase 8 – 10, c/o Hengeler Mueller, 80336, Минхен, Република Немачка, дана
24. августа 2012. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле друштва Finedining Capital GmbH са
регистрованим седиштем на адреси Leopoldstrase 8 – 10, c/o Hengeler Mueller, 80336,
Минхен, Република Немачка, које је регистровано под бројем HRB199653, над
акционарским друштвом WMF Wurttembergische Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft, које
је основано и регистровано у Републици Немачкој, под регистарским бројем HRB540215,
и адресом обављања делатности у Eberhardstrasse 17 – 47 in 73312 Geislingen an der Steige,
као и над друштвом са ограниченом одговорношћу WMF Versicherungsdienst – Gesellschaft
mit beschrankter Haftung, које пружа услуге осигурања и које је основано и регистровано у
Републици Немачкој, под регистарским бројем HRB540166, и адресом обављања
делатности у Eberhardstrasse in 73312 Geislingen an der Steige, до чега долази на основу
уговорног преузимања од друштва Crystal Capital GmbH као досадашњег власника два
циљна друштва најмање 52% акција друштва WMF Wurttembergische Metallwarenfabrik
Aktiengesellschaft, као и 100% капитал учешћа у друштву WMF Versicherungsdienst –
Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца пријаве
извршена уплата износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун
Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број
6/0-02-548/2012-1, 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.

