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Број: 6/0-02-2/2013-3
Веза са бројем 6/0-02-919/2012-2
Датум: 14. јануар 2013. 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 6/0-02-919/2012-1,
поднетој од стране адвоката по пуномоћју Маје Станковић и Марине Булатовић,
из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина
бр. 6 11.070 Нови Београд, у име клијента - друштва „DTEK Holdings Limited“ са
регистрованим седиштем на адреси Thеmistokli Dervi, 3, Julia House, Р.С.1066,
Nicosia, Кипар, дана 14. јануара 2013. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле привредног друштва „DTEK Holdings
Limited“, које је основано у складу са законима Кипра, под матичним бројем
174860, са седиштем на адреси Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066,
Никозија, Кипар, над привредним друштвом „Vanco Ukraine“ Ltd. које је
основано и организовано у складу са законима Британских Девичанских острва
и регистровано, под матичним бројем 1427027, са седиштем на адреси P.O. Box
Road Town, Tortola, VG 1110, Британска Девичанска острва, до чега долази на
тај начин што ће друштво „DTEK Holdings Limited“, на основу купопродајног
уговора закљученог 27. новембра 2012. године, преузети контролно капитал
учешће у друштву „Vanco Ukraine“ Ltd., куповином предметних удела од
њихових претходних власника, чиме ће се успоставити контрола друштва
„DTEK Holdings Limited“ над друштвом „Vanco Ukraine“ Ltd. на дугорочној
основи.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво „DTEK Holdings Limited“ са Кипра, као
подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној концентрацији, у
прописаном року извршило уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада)
ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне
Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-919/2012-1, 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.

