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Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 62. и 25. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09), члана 2. тачка 7. Тарифника
о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“ бр. 49/2011) и Одлуке Савета бр. 1/0-07-134/2013-1, донете на
131. седници од 13. фебруара 2013. године одлучујући о поступку по Пријави
концентрације друштва „Суноко“ д.о.о., са регистрованим седиштем у Новом Саду,
Трг Марије Трандафил бр. 7, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре,
под матичним бројем 20051183, који је настављен по службеној дужности, а кога
заступа законски заступник, директор Љубиша Раденковић донео је следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ концентрација учесника на тржишту, која настаје стицањем
контроле од стране друштва „Суноко“ д.о.о., са регистрованим седиштем у Новом
Саду, Трг Марије Трандафил бр. 7, које је регистровано у Агенцији за привредне
регистре, под матичним бројем 20051183, над друштвом „Hellenic Sugar Industry S.A.“,
са регистрованим седиштем на адреси Mikropoleos 34 str. 541 10 Солун, Република
Грчка, до чега долази преузимањем 82,33% акцијског капитала циљног друштва, ПОД
УСЛОВОМ извршења структурних мера и мера понашања из става II и става III овог
решења.
II ОДРЕЂУЈЕ СЕ структурна мера:
Рокови за извршење обавеза привредног друштва „Суноко“ из овог Предлога
мера рачунаће се од дана стицања фактиче контроле над циљним друштвом („Почетни
дан“).
Суноко се обавезује да ће отуђити, односно учинити све разумне напоре у циљу
отуђења дела учесника на тржишту Републике Србије, који настаје концентрацијом
између Суноко и Hellenic, а који део учесника на тржишту представља техничкотехнолошку целину способну за обављање делатности откупа шећерне репе,
производње и пласмана шећера („Део бизниса“), под условима предвиђеним овом
тачком 1.
1

Разумним напором сматраће се активно поступање у циљу отуђења Дела
бизниса, што укључује, између осталог правно организовање Дела бизниса, пренос
имовине, запослених и друге активности у циљу правне организације Дела бизниса,
расписивање међународног јавног тендера за продају акција односно удела у тако
организованом Делу бизниса, ангажовање одговарајућих саветника за продају и
активно учешће у пружању потребних информација потенцијалним купцима.
Суноко опредељује фабрику шећера која је под контролом циљног друштва
Hellenic Industry, која се налази у Жабљу, а послује под називом А.Д, Фабрика шећера
„Шајкашка“ Жабаљ, Чурушки пут 3, матични број: 08058075 (даље у тексту ће се
означавати као „Фабрика“).
Подносилац Пријаве се опредељује да отуђи Фабрику сматрајући да њени
инсталисани капацитети представљају више од 15% укупних инсталисаних капацитета
у Републици Србији. Надаље, подносилац сматра да је предлог овакве структурне мере
потпуно у складу са одредбама Закона о заштити конкуренције и да се њоме отклања
могућност наступања било каквих негативних консеквенци у погледу заштите
конкуренције.
Део бизниса који ће бити предмет отуђења састојаће се начелно из следећег:
организовано правно лице које има у поседу фабрику за прераду шећерне репе односно
производњу шећера са припадајућим постројењима за прераду, запослених лица (што
подразумева и лица у радном односу и лица ван радног односа), за предметну фабрику
припадајућих технолошких и других знања и другу имовину правног лица, укључујући
непокретне и покретне ствари, уговоре, права интелектуалне својине, лиценце, дозволе
и одобрења надлежних државних органа који су потребни Делу бизниса ради
производње шећера.
Део бизниса који ће бити предмет отуђења, Суноко ће пренети појединачном
купцу („Одговарајући купац“) који кумулативно испуњава следеће услове:
(1) није повезано лице, у смислу Закона о заштити конкуренције, са учесником
на тржишту Суноко, односно г. Миодрагом Костићем;
(2) поседује одговарајућа финансијска средства на основу којих се основано
очекује да ће моћи да одржава и развија Део бизниса као конкурентног
учесника на тржишту Суноко-у и другим конкурентима.
Уколико понуде дају два купца под истим условима, предност ће имати
купац чија је делатност производња шећера;
(3) прибавио је одобрење за спровођење концентрације од Комисије и других
надлежних органа за заштиту конкуренције, уколико је такво одобрење
потребно.
Суноко се обавезује да од дана преузимања контроле над циљним друштвом
предузме све мере које му стоје на располагању, у циљу одржавања текућег пословања
Дела бизниса, односно да се уздржава од радњи које могу у битној мери неповољно
утицати на пословање Дела бизниса, а све то до отуђења Дела бизниса, односно до
доношења одговарајуће одлуке Комисије којом се утврђује да је Суноко предузео све
разумне мере ради отуђења Дела бизниса у складу са овим предлогом, а нарочито:
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(1) да ће чувати економску одрживост и конкурентност Дела бизниса који се
продаје, у складу са добром пословном праксом и минимизоваће, онолико
колико је то могуће, било какав ризик од губљења потенцијала
конкурентности Дела бизниса који се продаје;
(2) да неће спроводити било какве мере на своју руку које могу имати значајне
негативне ефекте на вредност, управљање или конкурентност Дела бизниса
који се продаје или које могу да измене природу или врсту активности, или
привредну или комерцијалну стратегију или инвестициону политику Дела
бизниса који се продаје;
(3) да ће ставити на располагање она средства, за развој Дела бизниса који се
продаје, која проистичу на основу и као наставак постојећег плана
пословања;
(4) да ће предузети све оправдане кораке, укључујући одговарајуће планове за
подстицај (базираних на пракси из привреде), да би подстакао Кључно
особље да остане у Делу бизниса који се продаје.
Рокови за извршење обавеза из овог предлога, рачунаће се од дана стицања
фактичке контроле над Фабриком („Почетни дан“). Као Почетни дан сматраће се први
радни дан који наступи након што Суноко буде могао да фактички именује заступнике
и врши контролу над Фабрикама под контролом Hellenic-а, а то значи након што
кумулативно буду испуњени следећи услови: окончање обавезних радњи уписа новог
власника у регистрима Републике Србије (Регистар привредних друштава при
Агенцији за привредне Регистре, односно Централни регистар, депо и клиринг Хартија
од вредности) и спровођење обавезног поступка давања понуде за преузимање акција,
сходно Закону о преузимању акционарских друштава („Службени гласник РС“ бр.
46/2006).
Суноко ће доставити Комисији Обавештење најкасније у року од три (3) месеца
од Почетног дана. Датум достављања обавештења означава се као „Дан обавештења“.
Обавештење ће, између осталог садржати: (i) мере које намерава да предузме у вези са
отуђењем, (ii) податке о лицу задуженом за спровођење мера ради отуђења Дела
бизниса („Повереник за продају“), (iii) податке о лицу задуженом за привремено
управљање свакодневним пословањем Дела бизниса („Повереник за управљање“), као
и (iv) податке о лицу које ће бити задужено да надзире поступак продаје и доставља
извештаје Комисији („Повереник за надзор“). Суноко може одредити, уз претходну
писану сагласност Комисије, за сваког од горе наведених Повереника правно лице које
није повезано лице са учесником на тржишту Суноко, односно физичко лице које није
директор, члан управног или надзорног одбора било ког друштва у саставу групе под
контролом господина Миодрага Костића и које није било директор, члан управног или
надзорног одбора било ког друштва у саставу групе под контролом господина
Миодрага Костића у периоду од две године пре доношења решења Комисије по
предметној Пријави.
Суноко ће учинити све разумне напоре да отуђи Део бизниса Одговарајућем
купцу под условима наведеним изнад у року од једне (1) године од Дана обавештења
(„Први рок“). Уколико у том року Суноко не обезбеди отуђење Дела бизниса,
Повереник за надзор ће најкасније 30 (тридесет) дана пре истека Првог рока Комисији
3

доставити образложено обавештење о неуспешном отуђењу и свим разумним мерама
које су предузете у циљу отуђења, а Комисија ће утврдити да ли су предузете све
разумне мере и у том случају дозволити продужење рока за додатну једну (1) годину
(„Додатни рок“). Истовремено, Комисија може наложити да Суноко именује новог
Повереника за продају односно предузме додатне мере, све под условом да је Суноко
предузео све разумне мере на отуђењу Дела бизниса, што се утврђује посебном
одлуком Комисије.
Уколико ни у Додатном року, односно укупно у року од две (2) године од Дана
обавештења, Суноко не успе да прода Део бизниса Одговарајућем купцу, Повереник за
надзор ће, најкасније 30 (тридесет) дана пре истека две (2) године од Дана обавештења,
Комисији доставити образложено обавештење о неуспешном отуђењу и свим
разумним мерама које су предузете у циљу отуђења. Комисија ће, у том случају, на
основу анализе свих предузетих разумних мера Суноко-а, донети одговарајућу одлуку
којом може изменити решење.
Суноко неће бити у обавези да у Првом року прода Део бизниса по цени која је
pro rata нижа од цене по којој је Суноко стекао Део бизниса у поступку стицања
контроле над Hellenic, односно цене која је pro rata нижа од цене по којој је Суноко
стекао Део бизниса у поступку преузимања акција Црвенка фабрика шећера а.д.
Црвенка и Фабрика шећера Шајкашка а.д. Жабаљ.
О
прихватљивости
понуђене
цене
од
стране
заинтересованог
купца/заинтересованих купаца за стицање дела предметног бизниса, у додатном року
одлучује постављени повереник за продају, који ће се у доношењу своје одлуке
руководити начелом равноправности уговорних страна, начелом савесности и поштења
уговорних страна и начелом једнаке вредности давања како то одређује Закон о
облигационим односима Републике Србије.
Суноко ће пренети контролу над Делом бизниса који ће бити предмет отуђења у
року од једног (1) месеца од Дана обавештења, на Повереника за продају. Уколико је
Повереник за продају правно лице, Суноко ће одмах по именовању Повереника за
продају захтевати од истог да одреди физичко лице, односно физичка лица која ће бити
одређени као заступници Дела бизниса организованог као правно лице.
Коначни обавезујући купопродајни уговор о отуђењу Дела бизниса подлеже
давању сагласности од стране Комисије. Када подносилац пријаве постигне договор са
купцем, исти ће поднети предлог са целокупном документацијом и образложењем,
укључујући и примерак коначног уговора (више уговора), Комисији и Поверенику за
надзор. Подносилац пријаве мора доказати Комисији да купац испуњава захтеве које
купац мора да испуни и да се Део бизниса који се продаје, продаје на начин који је у
складу са обавезама. У вези са одобрењем, Комисија ће потврдити да купац испуњава
захтеве које купац мора да испуни и да се Део бизниса који се продаје, продаје на
начин који је у складу са обавезама.
Да би се одржали структурни ефекти Обавеза, учесници концентрације током
периода од 10 година после продаје Дела бизниса, неће стицати директан или
индиректан утицај над целокупним или делимичним Делом бизниса који се продаје,
осим ако Комисија није претходно утврдила да се структура тржишта променила до
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такве мере да услов о непостојању утицаја над Делом бизниса који се продаје више
није потребан да би се сматрало да је предложена концентрација у складу са Законом.
Обавезе за одвојено чување имовине
Суноко се обавезује, од Почетног дана до трансфера правног документа о Делу
бизниса који се продаје („Окончање“), да ће чувати Део бизниса који се продаје
одвојено од дела који задржава и да ће обезбедити да Кључно особље Дела бизниса
који се продаје – укључујући Повереника за управљање – не буду укључени у било
који део бизниса који задржава и обрнуто. Суноко ће се такође постарати да Особље не
преноси информације било ком појединцу ван Дела бизниса који се продаје.
До окончања, Суноко ће помагати Поверенику за надзор у томе да се Делом
бизниса који се продаје управља као са засебним правним лицем које може да се прода
и које је одвојено од другог дела бизниса. Суноко ће се постарати да Повереник за
управљање управља Делом бизниса под надзором Повереника за надзор. Повереник за
управљање управља Делом бизниса који се продаје независно и у најбољем интересу
пословања са циљем да омогући његову континуирану економску одрживост,
тржишност и конкурентност као и независност од дела бизниса под управљањем и
надзором Сунока.
Заштита имовине Дела бизниса
Суноко ће спровести све неопходне мере да обезбеди да исти неће после
добијања Решења Комисије у овом предмету прибавити било какве пословне тајне,
know-how, информације које се односе на финансије, нити било које друге поверљиве
или власничке податке у вези са Делом бизниса који се продаје. Нарочито ће учешће
Дела бизниса који се продаје у централној информационо-технолошкој мрежи бити
праћено у највећој могућој мери, да не би дошло до компромитовања одрживости тог
Дела бизниса. Суноко може да добије информације у вези Дела бизниса који се продаје
које су оправдано потребне за деобу Дела бизниса који се продаје или чије је
откривање Суноку предвиђено законом.
Клаузула у вези са незахтевањем
Суноко се обавезује, сходно уобичајеним ограничењима, да неће захтевати, и да
ће подржати да Повезана предузећа не захтевају да Кључно особље буде пребачено у
Део бизниса који се продаје на период од годину дана по окончању.
Дужна пажња
Да би се омогућило потенцијалним купцима да са дужном пажњом изврше
процену Дела бизниса који се продаје, Суноко ће, у складу са уобичајеним поверљивим
уверавањима и у зависности од фазе процеса продаје:
(a) доставити потенцијалним купцима довољно информација у вези са Делом
бизниса који се продаје;
(b) доставити потенцијалним купцима довољно информација у вези са особљем
и омогућити оправдан приступ особљу.
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Извештавање
Суноко ће поднети писани извештај на српском језику о потенцијалним
купцима Дела бизниса који се продаје и развоју у преговорима са тим потенцијалним
купцима, Комисији и Поверенику за надзор најкасније 10 дана по окончању сваког
месеца после добијања Решења Комисије у овом поступку (али може и на захтев
Комисије).
Суноко ће обавестити Комисију и Повереника за надзор о припреми простора за
документацију и процедури у вези процене извршене уз дужну пажњу и доставиће
Комисији и Поверенику за надзор примерак меморандума са информацијом пре него
што меморандум пошаљу потенцијалним купцима.
Повереници
Процедура за постављење
Суноко ће поставити Повереника за надзор да обавља функције наведене у
Обавезама за Повереника за надзор. Ако Суноко није закључио обавезујући
купопродајни уговор месец дана пре завршетка првог рока за продају или ако је
Комисија одбила купца ког је предложио Суноко тада или после тога, Суноко ће
поставити Повереника за продају да обавља функције наведене у Обавезама за
Повереника за продају. Постављање Повереника за продају ступа на снагу даном
започињања продуженог рока за продају.
Повереник је независтан од Уговорних страна, поседује неопходне
квалификације за обављање свог мандата, на пример као инвестициона банка или
консултант или ревизор и неће, нити ће се довести у ситуацију да дође до сукоба
интереса. Поверенику накнаду плаћа Суноко на начин који не угрожава независност и
ефективно извршење мандата. Посебно, када пакет надокнаде Поверенику за продају
укључује премију за успешно обављен посао везану за коначну вредност продаје Дела
бизниса који се продаје, провизија се такође везује за продају у оквиру Рока на који се
поставља Повереник за продају.
Најкасније недељу дана од Почетног дана, Суноко ће поднети Комисији на
одобрење листу једног или више лица које је Суноко предложио да постави као
Повереника за надзор. Најкасније месец дана пре окончања Рока за прву продају,
Суноко ће поднети Комисији на одобрење листу једног или више лица које Суноко
предлаже да постави као Поверенике за продају. Предлог треба да садржи довољно
података да Комисија може да потврди да предложени Повереник испуњава захтеве
наведене из претходног става и треба да обухвата:
(1) укупне услове предложеног мандата, што укључује и све одредбе неопходне
да се Поверенику омогући да испуни своје дужности у оквиру тих Обавеза;
(2) приказ плана рада у ком се описује како Повереник намерава да обави
додељен задатак;

6

(3) назнаку да ли ће предложени Повереник да иступа и као Повереник за
надзор и Повереник за продају или се предлажу различити повереници за те
две функције.
Комисија има дискреционо право да одобри или одбије предлог за једног или
више Повереника и да се сагласи са предложеним мандатом у складу са изменама које
сматра потребним да би Повереник могао да испуни своје обавезе. Уколико се да
сагласност за само једно име, Суноко ће поставити, или ће се постарати да се постави,
појединца или институцију о којој се ради као Повереника, према мандату који је
одобрила Комисија. Уколико се да сагласност за више од једног имена, Суноко је
слободан да изабере Повереника кога ће поставити међу онима за које је дата
сагласност од стране Комисије. Повереник се поставља у року од једне недеље од
датума давања сагласности Комисије, у складу са мандатом који је Комисија одобрила.
Уколико сви предложени Повереници буду одбијени, Суноко подноси имена за
најмање два додатна појединца или институције у року од недељу дана од дана
примања обавештења о одбијању, у складу са условима и напред наведеном
процедуром.
Уколико и сви додатно предложени Повереници буду одбијени од стране
Комисије, Комисија ће предложити Повереника, кога ће Суноко поставити, или ће се
постарати да се постави, сходно мандату Повереника кога је одобрила Комисија.
Функције Повереника
Повереник ће преузети своје прописане дужности да би обезбедио испуњавање
Обавеза. Комисија може, на своју иницијативу и на захтев Повереника или Сунока, да
изда налог или упутства да би обезбедила испуњавање услова и обавеза наведених у
Одлуци.
Повереник за надзор ће:
(i) у свом првом извештају Комисији предложити детаљни план рада у коме ће
навести како намерава да врши надзор о томе да ли се испуњавају обавезе и
услови предвиђени Одлуком;
(ii) контролисати постојеће руководство Дела бизниса који се продаје са циљем
да се обезбеди његова континуирана економска одрживост, тржишност и
конкурентност и надзираће испуњавање услова и обавеза од стране Сунока
прописаних Одлуком. С тим у вези, Повереник за надзор ће:
-

надзирати очување економске одрживости, тржишност и конкурентност
Дела бизниса који се продаје и засебно држање Дела бизниса који се продаје
од дела који су задржале учесници концентрације;

-

пратити управљање Делом бизниса који се продаје као самосталног субјекта
који се може продати, у складу са параграфом 7 Обавеза;

-

у договору са Суноком утврдити све неопходне мере да би се обезбедило да
Суноко, после Почетног дана, не прибави било какве пословне тајне, know7

how, информације из области финансија, или било какве друге податке
поверљиве природе или у вези са власништвом које се односе на Део
бизниса који се продаје, а нарочито ће пратити учешће Дела бизниса који се
продаје у централној мрежи информационе технологије у свакој могућој
мери, без угрожавања одрживости Дела бизниса који се продаје и
одлучиваће да ли односна информација може да се пренесе Суноку пошто
би њено објављивање било оправдано да би се Суноку омогућило да обави
продају или ако је објављивање предвиђено законом;
(iii) преузети функције које су додељене Поверенику за надзор према условима
и обавезама предвиђеним Одлуком;
(iv) предложити Суноко односне мере које Повереник за надзор сматра
потребним да би се обезбедило испуњавање услова и обавеза Сунока
предвиђених Одлуком, а нарочито одржавање потпуне економске
одрживости, тржишности и конкурентности Дела бизниса који се продаје,
засебно чување Дела бизниса који се продаје и непреношење осетљивих
информација о конкурентности;
(v) размотрити и проценити потенцијалне купце као и напредак процеса
продаје и потврдити да, у зависности од фазе процеса продаје, (а)
потенцијални купци добију довољно података у вези са Делом бизниса који
се продаје, а нарочито о Особљу, прегледом ако је могуће, документације у
архиви, меморандума који садрже информације, и (б) потенцијалним
купцима омогућити оправдано приступ особљу;
(vi) доставити Комисији извештај и у исто време слањем Суноку примерка
извештаја у писаној форми који није поверљив, у року од 15 дана на крају
сваког месеца. Извештај треба да обухвата пословање и управљање Делом
бизниса који се продаје тако да Комисија може да процени да ли се
пословање одвија на начин који је конзистентан са Обавезама и развој
процеса продаје, као и потенцијалне купце. Као допуна извештају,
Повереник за надзор мора одмах да поднесе писани извештај Комисији, уз
слање Суноку у исто време информација које нису поверљиве, уколико
закључи из оправданих разлога да се Суноко не придржава Обавеза;
(vii) у року од недељу дана од пријема документованог предлога, поднети
Комисији разуман предлог у вези прикладности и независности купца и
одрживости Дела бизниса који се продаје после продаје и о томе да ли је
Део бизниса који се продаје, продат на начин који је у складу са условима и
обавезама предвиђених у Одлуци, а нарочито, уколико је релевантно, да ли
продаја Дела бизниса који се продаје, без једног дела или више делова
имовине или без свих јединица, утиче на одрживост Дела бизниса који се
продаје после продаје, узимајући у обзир предложеног купца.
Дужности и обавезе Повереника за продају
Током рока на који се поставља Повереник за продају, Повереник за продају ће
продати купцу по уговореној цени Део бизниса који се продаје, под условом да се
Комисија сагласила и са купцем и са крајњом обавезујућом продајом и уговором о
8

куповини у складу са предвиђеном процедуром. Повереник за продају обухвата
купопродајним уговором оне услове и одредбе које сматра одговарајућим за брзу
продају у року на који је постављен Повереник за продају. Посебно, Повереник за
продају може да наведе у купопродајном уговору односна уобичајена заступања и
овлашћења и обештећења која су оправдано потребна да би се продаја обавила.
Повереник за продају ће штитити легитимне финансијске интересе Сунока, у складу са
безусловним обавезама Уговорних страна да продају не изврше по минималној цени,
већ по цени која је за повереника економски разумна и тржишна, у року на који је
постављен Повереник за продају.
У року на који је постављен Повереник за продају (или на захтев Комисије),
доставља Комисији свеобухватан месечни извештај написан на српском језику.
Односни извештај се предаје у року од 15 дана од краја сваког месеца, а истовремено
се примерак доставља Поверенику за надзор, а Суноку примерак који не садржи
поверљиве информације.
Дужности и обавезе Сунока
Суноко ће пружити и обавезује се да његови саветници пруже Поверенику сву
сарадњу, помоћ и информације које Повереник оправдано може да затражи да би
обављао свој задатак. Повереник има потпун и комплетан приступ било којим
пословним књигама, извештајима, документима, подацима о менаџменту и особљу,
просторијама, опреми и техничким информацијама Сунока, а које се односе на Део
бизниса који се продаје, неопходних да обавља своју дужност у складу са Обавезама.
Суноко ће доставити Поверенику на захтев, примерке било ког документа који се
односи на Део бизниса који се продаје. Суноко ће ставити на располагање Поверенику
једну или више канцеларија или других просторија и биће на располагању за
одржавање састанака да би пружили Поверенику све податке неопходне за обављање
његовог задатка.
Суноко ће пружити Поверенику за надзор сву помоћ у вези управљања и
администрације коју он оправдано затражи у име управљања Делом бизниса који се
продаје. То укључује сву помоћ у вези функционисања администрације које се тиче
Дела бизниса који се продаје и које се тренутно обавља на нивоу седишта. Суноко ће
пружити и постараће се да његови саветници пруже Поверенику за надзор, на захтев,
информације које су достављене потенцијалним купцима, нарочито ће омогућити
Поверенику за надзор приступ просторији са документацијом и свим другим
информацијама достављеним потенцијалним купцима у процедури обављеној са
дужном пажњом. Суноко ће обавестити Повереника за надзор о могућим купцима,
доставиће листу потенцијалних купаца и стално ће обавештавати Повереника за надзор
о свим догађајима у процесу продаје.
Суноко ће одобрити и/или учинити све неопходне радње да Повезана предузећа
дају свеобухватно овлашћење, правоваљано потписано, Поверенику за продају да
изврши продају, Окончање и предузме све мере и да изјаве које Повереник за продају
сматра потребним или одговарајућим да би реализовао продају и Окончање,
укључујући постављање саветника као помоћ током процеса продаје. На захтев
Повереника за продају, Суноко ће се постарати да документи који су неопходни за
обављање продаје и Окончање буду правоваљано потписани.
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Суноко се обавезује да од дана пријема овог решења, до дана окончања
односног тендерског поступка, неће на директан или индиректан начин закључити
било који вид споразума о раду, односно вршењу послова са чланом Особља.
Суноко ће исплатити накнаду за Повереника и његове запослене и заступнике
(сваки од њих назван „Прималац накнаде“) и овим се саглашава да такав прималац није
одговоран Суноку за било какву финансијску одговорност која настане из обављања
дужности Повереника по Обавезама, осим у оној мери у којој је односна финансијска
одговорност резултат намерног пропуста, непажње, немара или лоше вере Повереника,
његових запослених, заступника или саветника.
На терет Сунока, Повереник може да постави саветнике (посебно за
корпоративне финансије или правне савете), сходно сагласности Сунока (а односна
сагласност се не може неоправдано ускратити или одложити) уколико Повереник
сматра постављење односних саветника неопходним или одговарајућим за обављање
својих дужности и обавеза у складу са мандатом, под условом да су било које накнаде
и други трошкови до којих је довео Повереник, оправдани. Уколико Суноко одбије да
да сагласност за саветнике које је предложио Повереник, уместо њега Комисија може
да одобри постављење односних саветника, пошто је саслушала Суноко. Само
Повереник може да даје упутства саветницима. У року на који се поставља Повереник
за продају, Повереник за продају може да ангажује саветнике који су служили Суноку
током периода продаје, ако Повереник за продају сматра да је то у најбољем интересу
брзе продаје.
Замена, ослобађање и поновно именовање Повереника
Уколико Повереник престане да обавља своју функцију у складу са Обавезама,
или из било ког чврстог разлога, укључујући сукоб интереса Повереника Комисија
може, пошто саслуша Повереника, да затражи од Сунока да замени Повереника или
пак, Суноко може, уз претходну сагласност Комисије, да замени Повереника.
Уколико је Повереник смењен из напред наведених разлога, он може да настави
да обавља своју функцију док се нови Повереник не постави, коме Повереник врши
предају свих релевантних информација. Нови Повереник се поставља у складу са
напред наведеном процедуром.
Поред смене у складу са првим ставом, Повереник престаје да иступа као
Повереник само онда када га Комисија ослободи његових дужности пошто све Обавезе
које су додељене Поверенику буду испуњене. Међутим, Комисија може у било ком
тренутку да захтева поновно постављење Повереника за надзор ако касније увиди да
релевантне мере нису у потпуности и на прави начин примењене.
Нацрт мандата повереника достављамо у прилогу овог дописа.
Клаузула о ревизији
Комисија може, када сматра одговарајућим, као одговор на захтев поднет од
стране Сунока у коме наводи правоваљан разлог, уз приложен извештај од Повереника
за надзор:
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(i) да одобри продужење рока предвиђеног у Обавезама, или
(ii) да одбаци, измени или замени, у изузетним околностима, једну или
неколико преузетих обавеза у овим Обавезама.
Када Суноко тражи продужење рока, исти тада подноси захтев Комисији
најкасније месец дана пре истека тог периода, уз навођење правоваљаног разлога. Само
у изузетним околностима Суноко има право на подношење захтева за продужење рока
у оквиру задњег месеца било ког рока.
III ОДРЕЂУЈУ СЕ мере понашања:
Подносилац пријаве ће Комисији писаним и електронским путем достављати
шестомесечне извештаје у року од 30 дана по истеку шестомесечја (рок за доставу
извештаја је 01. август и 1. фебруар у периоду трајања предложених мера понашања).
Извештавање Комисије ће почети даном стицања фактичке контроле, а примењиваће
се до момента укидања царинских и других дажбина које се плаћају при увозу шећера
у Републику Србију.
Шестомесечни извештаји садржаће следеће податке и документацију:
−

укупна продаја шећера на домаћем тржишту (у 000 т);

−

укупна продаја на инотржишту (у 000 т);

−

просечна пондерисана продајна цена за тзв. "спот" продају на домаћем
тржишту;

−

просечна пондерисана продајна цена за тзв. "терминску" продају на
домаћем тржишту;

−

подносилац ће, као релевантну документацију, доставити копије уговора,
као и аналитичке картице домаћих купаца који су опредељени у односу на
начин куповине (спот куповина/терминска куповина);

−

просечна пондерисана продајна цена за тзв. "спот" продају у извозу;

−

просечна пондерисана продајна цена за тзв. "терминску" продају у извозу;

−

подносилац ће, као релевантну документацију, доставити копије уговора,
као и аналитичке картице страних купаца који су опредељени у односу на
начин куповине (спот куповина/терминска куповина);

−

све аналитичке картице купаца ће садржати број фактуре, датум фактуре,
датум уговора, количину робе, цену робе, опис робе/паковања, услове
плаћања и паритет испоруке;

−

подносилац ће извештавати Комисију о свим позитивним ефектима
пословања компаније Суноко, на Републику Србију у целости, уз посебан
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осврт на извоз шећера у земље ЕУ и CEFTA регије, као и преглед
извршених инвестиција у преузетој фабрици и њихов утицај на смањење
трошкова производње и на тај начин повећање извоза шећера, као и
супституцију увоза домаћом производњом, као и додату вредност по
хектару;
−

независно од полугодишњих извештаја, Суноко ће без одлагања, односно у
року не дужем од 20 дана од дана промене, обавестити Комисију о насталим
променама цене шећера на паритету FCO фабрика, које се примењују у
односу на поједине категорије купаца, уз достављање образложења узрока и
интензитета насталих промена, које ће Комисија оцењивати у складу са
Законом.

IV УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације благовремено и у
целости извршио уплату накнаде предвиђене у члану 2. тачка 7. Тарифника о висини
накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције у укупном
износу од 5.662.422,50 (петмилионашестстотинашездесетдвехиљаде четиристотине
двадесетдва и 50/100) динара, што представља динарску противвредност прописане
висине накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у испитном поступку
и условном одобрењу концентрације, и то на тај начин, што је дана 22. октобра 2012.
године на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за
трезор Министарства финансија и привреде број 840-0000000880668-16, извршена
уплата износа од 2.849.110,00 (двамилионаосамстотиначетрдесет деветхиљадастодесет
и 00/100) динара, а дана 20. новембра 2012. године уплата износа од 2.813.312,50
(двамилионаосамстотинатринаестхиљадатристотине дванаест и 50/100) динара на исти
динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције.
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