Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-445/2013-3
Датум: 11. јул 2013. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада
за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени
гласник РС“ број 47/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту
конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за
заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту
конкуренције број 1/0-06-332/2013-4 од 29. маја 2013. године, одлучујући по
Пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-445/2013-1, коју је, на
основу достављених посебних пуномоћја за свако од друштава на страни
подносиоца пријаве и то друштва „SECAR Technologie GmbH“, са седиштем на
адреси Industriepark 14, 8682 Murzzuschlag - Honigsberg, Аустрија, регистровано
у Регионалном суду у Леобену, Аустрија под регистарским бројем FN 174528, и
друштва „Evonik International Holding B.V.“, са седиштем на адреси
Hettenheuvelweg 37 t/m 39,1101 BM Amserdam Zuidoost, Холандија, које је
регистровано у трговинском регистру Привредне коморе Амстердама, под
регистарским бројем 34391436, дана 20. јуна 2013. године поднео адвокат Бојан
Вучковић, ул. Ресавска бр. 23, Београд, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје на основу промене облика контроле над друштвом
„LiteCon GmbH“, са седиштем на адреси Industriepark 14, 8682 Murzzuschlag Honigsberg, Аустрија, које је регистровано у Регионалном суду у Леобену,
Аустрија, под регистарским бројем FN 395469, при чему се претходна
појединачна контрола над овим друштвом коју је вршило друштво „SECAR
Technologie GmbH“, са седиштем на адреси Industriepark 14, 8682 Murzzuschlag Honigsberg, Аустрија, регистровано у Регионалном суду у Леобену, Аустрија
под регистарским бројем FN 174528, претвара у заједничку контролу коју ће над
циљним друштвом, поред претходног искључивог власника и контролора, након
спровођења концентрације, а на основу делимичног преузимања удела у
друштву „LiteCon GmbH“, вршити и друштво „Evonik International Holding
B.V.“, са седиштем на адреси Hettenheuvelweg 37 t/m 39, 1101 BM Amserdam
Zuidoost, Холандија, које је регистровано у трговинском регистру Привредне
коморе Амстердама, под регистарским бројем 34391436.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца
пријаве извршена уплата износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на
девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке
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Србије, с позивом на број 6/0-02-445/2013-1, што представља одговарајућу
вредност прописане висине 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.
Образложење
Пријава концентрације бр. 6/0-02-445/2013-1 (у даљем тексту: пријава),
поднета је 20. јуна 2013. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), преко адвоката Бојана Вучковића, ул. Ресавска бр. 23,
Београд. Предметна пријава достављена је Комисији на основу појединачних
пуномоћја која су издата од стране првог учесника концентрације на страни
подносиоца пријаве – друштва „SECAR Technologie GmbH“ (у даљем тексту:
први подносилац пријаве, или SECAR) 13. маја 2013. године, као и од стране
другог учесника концентрације на страни подносиоца пријаве – друштва
„Evonik International Holding B.V.“, (у даљем тексту: други подносилац пријаве,
или Evonik) издатог 15. маја 2013. године. Подносиоци су Комисији доставили
ова документа (пуномоћја) у двојезичној варијанти (на енглеском и српском
језику). Допуном пријаве која је примљена у Комисију дана 24. јуна о. г. , у
целости су отклоњени постојећи недостаци иницијалне пријаве. На тај начин је
предметна пријава од стране Комисије оцењена као потпуна у смислу
прилагања свих прописаних докумената, па је утврђена испуњеност услова за
поступање и одлучивање Комисије у овој управној ствари. Комисија констатује
да је подносилац благовремено и у целости извршио уплату прописане накнаде
за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива. Из
разлога који су образложени у тексту предметне пријаве, подносилац предлаже
Комисији доношење решења у скраћеном поступку.
Први подносилац пријаве (SECAR), јесте аустријско друштво ограничене
одговорности, које је основано у складу са законима Аустрије 1998. године. Ова
компанија специјализовала се у развоју и производњи високотехнолошких
(high-tech) производа на основу коришћења три централне технологије о чему су
Комисији достављдени одговарајући подаци. Јединствени процеси прераде
пластике, којима се бави и на које је фокусирано ово друштво, користе се за
задовољење потреба аутомобилске индустрије, авио индустрије, индустрије
забаве, као и у индустрији производње медицинских уређаја. На тај начин,
SECAR се развио тако да сада користи најсавршеније и најсофистицираније
технологије прераде које су доступне за развој и производњу пластичних делова
високих перформанси. Достављени подаци о главним обележјима овог друштва
и његовог пословања у 2010. 2011. и 2012. години, показују да SECAR има
континуирану и стабилну тенденцију раста током читавог наведеног периода,
какав закључак опредељују индикатори који су достављени Комисији, а односе
се како на приходне резултате пословања овог друштва, тако и на кретање броја
запослених у њему. Ово друштво налази се под крајњом контролом физичког
лица из Аустрије, господина Karl-Heinz Semlitsch-а, а сва друштва која су под
његовом контролом називају се генеричким именом Semlitsch Group.У ову
групу поред друштва SECAR укључене су још три иностране компаније о чијем
је идентитету и основним подацима о истима, подносилац пријаве доставио
Комисији одговарајуће податке и исти се налазе у документацији предмета. Ни
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SECAR, као ни друга друштва која припадају Semlitsch групи, нису присутни у
Србији ни на једном од тржишта
Друго друштво на страни подносиоца пријаве јесте холандска компанија
Evonik, која је члан истоимене групе друштава, коју контролише и којом
управља као крајње матично друштво - немачка компанија Evonik Industries AG,
о којој су Комисији достављени сви прописани подаци, укључујући и податке о
оствареном приходу групе, као и податке који се односе на број запослених. од
маја месеца 2013. године Evonik је под 100% - тном контролом немачке
приватно-правне фондације RAG Stiftung која је основана 2007. године по праву
Републике Немачке и чије је седиште у Есену. Оснивању ове фондације
претходио је политички споразум владе Републике Немачке, влада држава
чланица богатих угљем (Северна Рајна-Вестфалија и Сарска област), као и
привредног удружења за копање угља, хемијску индустрију и енергетику,
поводом окончања немачке експлоатације угља до краја 2018. године. Резултат
овог политичког споразума поводом експлоатације угља, јесте оснивање
наведене фондације која управља зависним друштвима RAG Aktiengesellschaft
(о којем су дате све неопходне информације) и Evonik. Фондација RAG Stiftung
са више од 50 хиљада радника, колико је износио број запослених крајем 2012.
године, остварила је приход у тој години од око 16,6 милијарди ЕУР. У
Републици Србији, RAG Stiftung присутан је преко Evonik-а. Ово друштво које
производи специјализоване хемикалије
различитих намена, на тржишту
Републике Србије активно је у продаји неколико група производа, а то су:
Напредна интермедијарна средства (у које спадају производи као
што су омекшивач DINP и водоник пероксид);
-

Премази и адитиви (у које спадају производи као што су
Viskoplex, Degalan, Degapur,Degaroute);

-

Специјализовани потрошачки производи (у које спадају средства
за личну негу, производи за удобност и производи за
домаћинство);

-

Здравље и исхрана
Еудрагит, Ресомер);

(у које спадају производи као што су

Неоргански материјали (у које спадају производи као што су
силицијум – диоксид, пирогеник);
Полимери перформансе ( у које спадају производи као што је
Vestodur - који припада групи полимера високих перформанси).
Фондација RAG Stiftung према информацијама које је Комисији
доставио подносилац пријаве, остварила је на тржишту Републике Србије у
2012. години приход у висини од нешто испод 19 милиона ЕУР, што заправо
чини износ прихода који на нашем националном тржишту остварују друштва
(конкретно Evonik-а кроз продају производа из свог асортимана) која се
сматрају учесницима ове концентрације. Истовремено, Semlitsch група и
аустријско привредно друштво LiteCon GmbH, према расположивим
информацијама у 2012. години као години која претходи години спровођења
концентрације, нису остварили из свог пословања никакав приход у Републици
Србији.
-
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Друштво LiteCon GmbH (у даљем тексту: LiteCon, или циљно друштво)
над којим ће спровођењем пријављене концентрације доћи до промене типа
контроле из појединачне у заједничку, је новоосновано друштво са седиштем у
Аустрији. Оно је конституисано у овој календарској години, а његов оснивач,
искључиви власник са 100% удела и једини контролор је друштво SECAR. Из
разлога што је реч о друштву које је основано као зависно друштво компаније
SECAR. у априлу 2013. године, за исто од стране подносилаца нису могли бити
достављени подаци о његовом пословању који се односе на 2012. годину.
LiteCon ће производити и продавати лаке композитне делове за аутомобилску и
авио индустрију (пре свега композитне палете и контејнере). Ово друштво ће
производити и продавати своје сопствене производе на тржишту путем својих
запослених, имаће све функције независног учесника на тржишту и пословаће
на дугорочној основи. Уделе и гласачка права у овом друштву, учесници
концентрације након њеног спровођења определиће у пропорцији 51% SECAR,
а 49% Evonik.
Полазећи од претходно наведених приходних показатеља пословања
учесника ове концентрације на светском и националном тржишту, који
задовољавају критеријуме из члана 61. Закона о заштити конкуренције ( у
даљем тексту: Закон) и природе предметне трансакције која се у смислу члана
17, став 1. тачка (3) Закона квалификује као стицање заједничке контроле од
стране два друштва – овде подносилаца пријаве, над друштвом LiteCon,
оцењено је да су подносиоци пријаве поступили на исправан начин када су ову
концентрацију пријавили Комисији ради издавања одобрења за њено
спровођење.
Као правни основ концентрације подносиоци пријаве доставили су
Комисији Уговор о конзорцијуму, као Уговор Чланова који је закључен дана
10. јуна 2013. године, између друштава која су подносиоци предметне пријаве и
на основу кога та друштва улазе у заједничко улагање кроз заједничку контролу
над привредним друштвом LiteCon. Без обзира на проценат власништва у уделу
(који је у конкретном случају ипак прецизно квантифициран), циљно друштво
ће бити заједнички контролисано од стране својих чланова - SECAR и Evonik.
Сваки од чланова бира по једног директора циљног друштва и присутан је у
Управном одбору циљног друштва преко два представника. Управни одбор о
најважнијим питањима рада и функционисања циљног друштва која су у
предметној пријави ближе специфицирана, одлуке доноси једногласно.
Достављени документ Комисија је оценила као ваљан акт спровођења ове
концентрације и прихватила га као валидан документ који показује одлуку
страна потписница да предметну пословну трансакцију реализују на начин
претходно описан.
Комисија констатује да су подносиоци пријаве за потребе дефинисања
релевантног тржишта поступили исправно, будући да су пошли од планиране
активности друштва LiteCon као циљног друштва. У том смислу подносиоци
пријаве предлажу да се као релевантно тржиште производа за потребе ове
концентрације, дефинише тржиште лаких композитних делова за аутомобилску
и авио индустрију. Evonik и SECAR (или било која компанија у оквиру њихових
група, изузев циљног друштва), не пружају сличне, или заменљиве услуге, већ
послују на различитим тржиштима производа, односно нису конкуренти.
Претходно опредељено релевантно тржиште за потребе ове концентрације,
заправо јесте потпуно ново тржиште, које тек почиње са постојањем и развојем.
Подносиоци пријаве су указали на сличности и разлике по намени упоредних
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металних делова и лаких композитних делова, Особине ових различитих
материјала који се примењују у аутомобилској и авио индустрији, сличне су
када се ради о чврстини, или отпору на притисак. Несумљиве предности
композитних делова проистичу из њихове много мање тежине у односу на
металне делове и таква предност надмоћна је у односу на постојећу разлику у
цени, која композитне делове чини знатно скупљим од, по намени истих
металних. Као један од првих великих пројеката, LiteCon намерава да производи
тзв. ULD уређаје (Unit Load Devices) за појединачни пренос терета. То су
заправо контејнери и палете који су направљени од композита и ојачани
влакнима и који се користе за транспорт пртљага у авио саобраћају. Како је
смањење тежине кључно за авио индустрију, овај циљ се у великој мери
постиже путем коришћења нових материјала који су сачињени од композитних
елемената (стакла, угљеника и посебних врста хемијских пена). Такви ULD
уређаји који би се израђивали од наведених материјала, имају за 20-30% мању
тежину од металних ULD уређаја (алуминијумских), који се тренутно
примењују у авио индустрији. Такође, исти правац промена са аспекта
коришћења нових композитних материјала, LiteCon намерава да спроведе и у
индустрији аутомобила у којој ће композитни делови које ће производити ово
друштво, заменити делове и компоненте који се тренутно праве од метала. Због
високих цена тренутно се композитне конструкције од влакана користе само у
индивидуалним случајевима и производњама мањег обима у скупим
аутомобилима, као што су спортски аутомобили намењени тркама. Постојеће
високо софистициране технологије које тренутно користи и у власништву су
Evonik-а, биће лиценциране LiteCon-у, а ово друштво планира да умањи
производне трошкове на ниво који ће бити конкурентан производњи металних
делова који се тренутно користе.
Као резултат имплементирања планиране трансакције и уласка у
заједничко улагање, друштва – подносиоци предметне пријаве ће удружити
своје ресурсе, како би даље развили и пласирали на тржиште нове производе.
Конкретно, SECAR од 1998. године развија и унапређује производњу
композитних материјала за ауто индустрију, али је таква производња до сада
била малих размера. На другој страни, а у вези са овим пословањем активности
Evonik-а су тренутно ограничене на производњу специфичне пене (заштићене
под жигом „Rohacell“), која се користи као структурни елемент у технологији
нових конструкција. С обзиром да циљно друштво и један од његових
контролора у спровођењу будуће заједничке контроле над овим друштвом,
немају никакав облик присутности и активности на тржишту Републике Србије,
подносиоци пријаве исправно су утврдили да предложена концентрација неће
имати никаквог ефекта на конкуренцију у Србији. У том смислу предметна
трансакција ни на који начин неће довести до ограничавања, нарушавања, или
спречавања конкуренције на нашем националном тржишту, односно до
стварања, или јачања доминантног положаја било ког учесника у
концентрацији. Ово нарочито темељом чињенице да се, релевантни производ,
према најбољим сазнањима подносилаца ове пријаве, не производи и не продаје
у оквиру тржишта Републике Србије, због чега релевантно тржиште како је
дефинисано за ову концентрацију, тренутно не постоји као такво унутар
географских граница Србије, због чега је удео сваког од учесника ове
концентрације на релевантном тржишту Републике Србије, процењен као нулти
тржишни удео (Semlitsch група 0%, RAG Stiftung 0% и LiteCon 0%).
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Производи из будућег асортимана компаније LiteCon као циљног
друштва, биће доступни резидентима било које државе, због чега подносиоци
пријаве сматрају да као релевантно географско тржиште за лаке композитне
делове нарочито за авио и ауто индустрију, треба одредити глобално тржиште,
или барем тржиште Европе. Авио индустрија је интернационално активна
индустрија, док су потенцијални купци у аутомобилској индустрији, најважнији
европски произвођачи аутомобила као што су Daimler, BMW, VW, Audi и
Lamborghini.
Осим у Републици Србији, према информацијама које су подносиоци
пријаве доставили Комисији, предметна концентрација пријављена је и
надлежним телима Украјине и Пољске, ради оцене дозвољености њеног
спровођења.
Подносиоци пријаве у образлагању мотива за спровођење ове пословне
трансакције, наводе очекивање значајних погодности које ће оснивање друштва
заједничког улагања имати у промовисању, развијању и респективном
тржишном позиционирању релевантних производа друштава SECAR и Evonik у
оквиру изразито широког географског тржишта. Свако од ових друштава,
предметну трансакцију оцењује као добру пословну инвестицију, која ће се за
њене учеснике материјализовати кроз заједничко улагање које ће претстављати
удруживање најбољег дела ресурса компанија SECAR и Evonik, битних за
иницирање и развој предметне активности циљног друштва, због чега до ове
концентрације и долази.
На основу свих релевантних чињеница утврђених у поступању и
решавању по предметној пријави, оцењено је да се у конкретном случају ради о
дозвољеној концентрацији, па је 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
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