Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-530/2012-5
Датум: 16. 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 6/0-02-530/2012-1, коју су по
приложеном пуномоћју за заступање поднели адвокати Дарија Огњеновић, Тијана
Лалић и Ива Поповић из Београда, из адвокатске канцеларије Prica & Partners, ул.
Косанчићев венац бр. 20, 11.000 Београд, Република Србија, у име клијента –
друштва Ferrero International SA са корпоративним седиштем на адреси Rue De
Treves Findel Busuness Center - Complexe B, L - 2632 Findel, Luxemburg, које је
регистровано при Привредном регистру друштава Луксембурга под бројем B
60814, и друштва IF Stelliferi S.p.A. са корпоративним седиштем на адреси Strada
Ronciglionese Km 10.700, Caprarola, Viterbo, Република Италија, регистарски број
друштва 01401470560, дана 16. августа 2012. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје: 1. стицањем искључиве контроле од стране друштва Ferrero
International SA са седиштем на адреси Rue De Treves Findel Busuness Center Complexe B, L - 2632 Findel, Luxemburg, које је регистровано при Привредном
регистру друштава Луксембурга под бројем B 60814, над НАТ пословањем
(куповина, обрада и продаја лешника „Фереро квалитета“ у њиховом природном
облику) друштва IF Stelliferi S.p.A. са корпоративним седиштем на адреси Strada
Ronciglionese Km 10.700, Caprarola, Viterbo, Република Италија, регистарски број
друштва 01401470560, који део свог пословања (НАТ пословање) ово италијанско
друштво у целини преноси на два новооснована ентитета, своја зависна друштва и
то друштво Stelliferi & Itavex S.p.A. са регистрованим седиштем на адреси Zona
Industriale SNC, Витербо, Италија, и друштво Stelliferi Findik са регистрованим
седиштем на адреси Deli Huseyinpasa Caddesi Lale Sokak 8/2, Истанбул, Турска, и 2.
стицањем заједничке контроле од стране друштава Ferrero International SA и IF
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Stelliferi S.p.A. над СЛ пословањем (продаја лешника који нису „Фереро
квалитета“ у њиховом природном облику), а које припада Stelliferi Group.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације, у предвиђеном
року извршили уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун
Комисије 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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