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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а       

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ  

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

       Број: 6/0-02-331/2013-11 

    Датум: 7. јун 2013. године    

              Б  е  о  г  р  а  д 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („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“ бр. 49/2011), 

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ 

број 49/2010), члан Савета комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-2 од 29. маја 2013. 

године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-331/2013-1, коју је по 

приложеном пуномоћју поднела Ања Тасић, адвокат из Београда, ул. Сундечићева бр. 

26/1, у име друштва са ограниченом одговорношћу Advent Kai Luxembourg Holding 

S.a.r.l. са седиштем на адреси 32 Rue Philippe II, L-2340 Луксембург, дана 7. јуна 2013. 

године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва Kai Serbia Holding B.V., 

са седиштем на адреси Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, Холандија, над 

друштвима Зорка-Керамика д.о.о. Шабац, са седиштем у ул. Хајдук Вељкова бр. 1, 

Шабац, регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под 

матичним бројем 17550829 и Им-мо Керамика д.о.о. Београд, са седиштем у ул. 

Милутина Миланковића бр. 136А/Б, Београд, регистрованог у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије под матичним бројем 20330074, до чега долази куповином 

100% удела ових друштава, као и куповином циљног бизниса од друштва Alas Holding 

a.d. Лединци, са седиштем у ул. Дунавска бр. 4, Лединци, Нови Сад, регистрованог у 

Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 07160330, који 

се састоји од пословних активности у области геолошких истраживања и површинске 

експлоатације минералних сировина и експлоатације лежишта керамичке и опекарске 

глине и каолинисаног гранита, укључујући и пратеће дозволе потребне за обављање 

ових активности. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у прописаном року 

извршио уплату у износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на 

број 6/0-02-331/2013-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Луксембуршко друштво Advent Kai Luxembourg Holding S.a.r.l. (у даљем тексту: 

Kai Holding или подносилац пријаве) поднело је 30. априла 2013. године Комисији за 

заштити конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника, Ање Тасић 

адвоката из Београда, ул. Сундечићева бр. 26/1, пријаву концентрације број 6/0-02-

331/2013-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је допунио пријаву 

поднесцима 7., 8., 9., 20., (два поднеска), и 24. маја о.г. На основу увида у предметну 

документацију, Комисија је констатовала да је допуњена пријава уређена у складу са 

Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације ("Сл. гласник РС" бр. 

89/2009). 

 

Друштво Kai Holding у власништву је глобалног приватног инвестиционог 

друштва - Advent International. У предметној трансакцији подносилац пријаве ће 

постати конролор и власник друштава која су предмет продаје на индиректан начин, 

преко свог зависног друштава  Advent Kai Luxembourg S.a.r.l., са седиштем у 32 Rue 

Philippe II, L-2340, Луксембург, које ће само у циљу реализације предметне 

концентрације, основати своје зависно друштво Kai Serbia Holding B.V. Ово друштво ће 

након спровођења ове концентрације постати директан контролор и власник друштава 

која чине предмет продаје у овој трансакцији. 

 

Део пословних активности Advent International, као матичног друштва читаве 

групе, представља производња и продаја керамичких плочица. Друштва која се баве 

овом делатношћу у свом називу имају карактеристичну ознаку Kai. У оквиру Kai Групе 

плочице се производе у два производна погона који су лоцирани у Бугарској. Kai Група 

на тржишту Републике Србије није присутна ни директно ни преко својих зависних 

друштава као произвођач и продавац плочица. Подносилац пријаве је присутан на 

националном тржишту само путем велепродаје плочица коју обављају дистрибутери 

који не припадају Kai Групи, односно послују као независна друштва. Плочице се 

пласирају или велетрговцима, или продавцима на мало типа формата "уради сам". 

 

Подносилац пријаве остварио је приходе на светском тржишту у 2011. години 

који вишеструко надмашују прописане финансијске прагове, који сходно Закону, 

представљају услов за постојање обавезе пријаве концентрације.  Подаци о приходу из 

2012. године још увек нису коначно доступни, али се на бази остварених прихода у 

2011. години може са сигурношћу закључити да исти не одступају  у тој мери да би се 

довела у питање испуњеност законских услова за  пријављивање ове концентрације. 

 

Друштво Зорка-Керамика д.о.о. Шабац (у даљем тексту: Зорка) је друштво чија 

је основна делатност производња керамичких плочица и плоча (шифра делатности: 

2331). Целокупан удео у капиталу циљног друштва поседује друштво Alas Holding a.d. 

које се налази под контролом Asemer Holding AG из Аустрије.  

 

Друштво Им-мо Керамика д.о.о. Београд (у даљем тексту: Им-мо) је под 

контролом друштва Raiffeisen Impuls Holding GmbH (у даљем тексту: Raiffeisen Impuls) 

из Аустрије. Основна делатност овог друштва је изнајмљивање и лизинг машина и 

опреме за грађевинарство (шифра делатности: 7732). Ово циљно друштво је власник 

одређених покретних и непокретних ствари неопходних за обављање производње 

керамичких плочица, као што су пословне зграде, опрема и фабрика. Ове покретности и 

непокретности друштво Им-мо Керамика на основу оперативног лизинга изнајмљује 
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друштву Зорка-Керамика. Укупни приходи које су друштва Зорка и Им-мо, као циљна 

друштва остварила у 2012. години превазилазе онај износ прихода који у складу са 

Законом представља услов за подношење пријаве концентрације. 

 

Правни основ ове концентрације представља Писмо о намерама које су 30. 

априла 2013. године потписали друштва Asemer Holding AG, Raiffeisen Impuls , Алас 

Иммо и Kai Holding у својству подносиоца пријаве. Овим документом су прецизно 

дефинисани сва права и обавезе свих учесника у овој пословној трансакцији, динамика 

сваког од предвиђених корака неопходних за финалну реализацију ове концентрације. 

Комисија такође закључује да су све појединачне фазе у оквиру ове концентрације 

међусобно повезане и условљене, из разлога што свако појединачно стицање за 

подносиоца пријаве нема сврху без осталих стицања. Наиме, сва стицања се 

предузимају у циљу извршења целокупне трансакције, што значи да ће концентрација 

бити реализована само под условом извршења сваке појединачне фазе. Реализацијом 

предметне трансакције, подносилац пријаве ће стећи искључиву контролу над циљним 

друштвима, чиме ће сходно члану 17. Закона о заштити конкуренције  доћи до 

концентрације  која подлеже обавези подношења пријаве. Подносилац пријаве је 

Комисији, као саставни део предметне документације, доставио и Писмо о намерама, уз 

оверени превод од стране судског преводиоца. Комисија je наведени документ 

прихватила као исправан акт о концентрацији. 

 

Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа 

за предметну концентрацију, као релевантна тржишта производа предложио два 

тржишта и то: 

 

- тржиште производње плочица 

- тржиште велепродаје плочица 

 

Комисија је прихватила овако предложене дефиниције релевантних тржишта 

производа, имајући у виду чињеницу да основни сегмент производње циљних друштава 

(Зорка-Керамика и Им-мо Керамика) представљају ресурси за производњу плочица и  

сама продукција истих. Комисија такође констатује да је и подносилац пријаве активан 

на релевантним тржиштима - тржишту производње и тржишту велепродаје плочица 

односно да се активности учесника концентрације преклапају на овако дефинисаним 

релевантним тржиштима производа. Предметна концентрација у смислу претходно 

наведеног, представља хоризонталну интеграцију, чијим ће се спровођењем повећати 

тржишни удео подносиоца пријаве на релевантним тржиштима производа. 

 

Подносилац пријаве предметне концентрације је за потребе дефинисања 

релевантног географског тржишта предложио тржиште Републике Србије. Комисија је 

прихватила овако предложену дефиницију релевантног географског тржишта 

процењујући ефекте концентрације у оквиру националног тржишта, у складу са својом 

надлежношћу. 

 

На првом дефинисаном релевантном тржишту производа, тржишту производње 

плочица у Републици Србији, за разлику од друштва Зорка-Керамика, подносилац 

пријаве није присутан (као што је претходно наведено, његови производни погони су 

лоцирани у Бугарској). Комисија закључује да на тржишту производње плочица након 

реализације концентрације неће доћи до повећања тржишног удела подносиоца 

пријаве, односно до јачања тржишне снаге Kai Групе. Осим циљног друштва, на 
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тржишту производње плочица у Републици Србији постоје још три велика произвођача 

Полет Бечеј, Тоза Марковић Кикинда и Керамика Кањижа.  

 

На другом дефинисаном релевантном тржишту производа, тржишту велепродаје 

плочица у Републици Србији, присутни су и подносилац пријаве и циљно друштво. 

Анализирајући податке који чине саставни део пријаве концентрације, Комисија је 

закључила да ће се тржишни удео подносиоца пријаве на овом тржишту након 

реализације ове концентрације повећати.   

 

Подносилац пријаве наводи више разлога због којих намерава да спроведе 

предметну концентрацију. Због географске позиције циљних друштава (погона и 

копова), Kai Група ће имати могућности да уђе на тржишта Србије, Мађарске, Румуније 

и земаља екс Југославије. Реализацијом концентрације смањиће се трошкови 

транспорта релевантног производа, што ће резултирати смањењем продајне цене и 

повећањем конкурентности производа на релевантном тржишту. Осим тога, 

подносилац пријаве ће користити и know-how и опрему циљних друштава ради 

производње плочица које су тренутно препознатљив и позициониран бренд који се 

продаје по повољним ценама.  

 

Са становишта подносиоца пријаве, спровођење предметне концентрације 

омогућило би бољу доступност квалитетних производа како купцима у Србији, тако и 

купцима на регионалном тржишту. Смањени трошкови транспорта довели би до 

смањења продајних цена плочица, а асортиман понуде био би проширен као резултат 

синергетског ефекта спајања know-how учесника концентрације. 

 

На основу коришћења и анализе података и информација које је Комисији 

доставио подносилац пријаве, а који су оцењени битним за доношење исправне одлуке 

у овом поступку, закључено је да спровођење ове концентрације не доводи до 

спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту Републике 

Србије, или било ком његовом делу, а нарочито стварањем или јачањем доминантног 

положаја. На основу претходно изнетог закључено је да се у конкретном случају ради о 

дозвољеној концентрацији, па је стога одлучено као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

                                                               П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ   

                            

                                                                Иван Угрин, члан Савета 

 

Доставити:  

- адвокату Ањи Тасић,  

ул. Сундечићева бр. 26/1, Београд 

- Сектору за материјално-финансијске послове 

- Архиви 

 


