Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-434/2013-5
Датум: 26. јун 2013. године
Београд
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. 1/0-06-332/2013-3 од 29. маја 2013. године, одлучујући по
пријави концентрације број 6/0-02-434/2013-1, коју су у име клијента – друштва
„Agrifirm Group B.V.“, са регистрованим седиштем на адреси Landgoedlaan 20,
Apeldoorn, Холандија, које је основано и организовано у складу са законима
Холандије и регистровано у Привредној комори под бројем 50003631 и Зорана
Вукадиновића, држављанина Републике Србије, број пасоша 007180340, ЈМБГ
3007963710009, са пребивалиштем на адреси ул. 27. марта бр. 3, Београд,
Република Србија, по приложеном пуномоћју поднеле Ивана Ајданић и Ана
Банићевић адвокати из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 6, ПЦ
„Ушће“, 24 спрат, дана 26. јуна 2013. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од стране друштва
„Agrifirm Group B.V.“, са регистрованим седиштем на адреси Landgoedlaan 20,
Apeldoorn, Холандија, које је основано и организовано у складу са законима
Холандије и регистровано у Привредној комори под бројем 50003631 и
физичког лица Зорана Вукадиновића, држављанина Републике Србије, број
пасоша 007180340, ЈМБГ 3007963710009, са пребивалиштем на адреси ул. 27.
марта бр. 3, Београд, Република Србија, над предузећем за прераду
прехрамбених производа и трговину на велико и мало, „Сто посто“ д.о.о.
Београд, које је основано и организовано у складу са законима Републике
Србије, са регистрованим седиштем на адреси ул. Цвијићева 112-120/III,
Београд – Палилула, Република Србија, регистровано у Агенцији за привредне
регистре под матичним бројем 17280864, до чега долази на тај начин што
„Agrifirm Group B.V.“ кроз докапитализацију стиче 35% удела у друштву „Сто
посто“ д.о.о. Београд, на основу чега заједно са претходним искључивим
власником учествује у вршењу заједничке контроле над овим друштвом.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у
предвиђеном року извршио уплату износа од 24.973,00 (двадесетчетирихиљаде
деветстотинаседамдесеттри и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe за
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заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и износ од 3.090,00
(трихиљадедеведест и 00/100) динара на динарски рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Министарства финансија и привреде – Управе за
трезор, 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.
Образложење
Поднеском бр. 6/0-02-434/2013-1 од 14. јуна 2013. године, Ивана Ајданић
и Ана Банићевић, адвокати из Београда, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6, ПЦ
Ушће, 24 спрат, 11.070 Нови Београд, у својству пуномоћника друштва
„Agrifirm Group B.V.“ из Холандије (у даљем тексту: Agrifirm, или први
подносилац пријаве) и физичког лица Зорана Вукадиновића, ЈМБГ
3007963710009, са пребивалиштем на адреси ул. 27. марта бр. 3, Београд,
Република Србија (у даљем тексту: З. Вукадиновић, или подносилац пријаве),
поднели су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија)
пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава). На основу начина подношења
и садржаја поднете пријаве, утврђено је да је предметна пријава у свему
усаглашена са прописом о садржају и начину њеног подношења, чиме су
испуњени услови за одлучивање по истој. Подносилац је благовремено и у
целости уплатио прописани износ накнаде за издавање акта Комисије, што је
констатовано у ставу II диспозитива.
Холандско друштво Agrifirm бави се производњом и продајом сточне
хране, као својом преовлађујућом пословном активношћу. У склопу приложене
документације Комисији је достављена потврда о регистрацији друштва
Agrifirm, са преводом исте на српски језик овереним од стране Миљенке
Пероло, судског преводиоца за енглески језик. Такође, приложени су сви
прописани финансијски извештаји који се односе на ово друштво за три године
(2010., 2011. и 2012.), које претходе години спровођења концентрације, са
преводима истих на српски језик. На основу таквих података закључено је да
ова холандска компанија која је на крају 2012. године имала више од 3.000
запослених, има стабилну тенденцију раста својих укупних годишњих прихода,
који су у 2012. години достигли ниво од приближно 2,4 милијарде ЕУР. Agrifirm
нема добављаче у Србији, а исто се односи и на купце производа овог друштва у
Републици Србији. У циљу комплетности приказа свих релевантних чињеница,
Комисија констатује да зависно друштво ове холандске компаније (реч је о
друштву „Nuscience“ које је под контролом Agrifirm-а) продаје одређене
премиксе (витаминско-минералне смеше) купцима у Србији. Међутим, ти
производи нису у директној вези са производима циљног друштва и користе се
као једна од компоненти и то у јако малом проценту у производњи сточне
хране. Комисији су достављени сви подаци који се односе на купце предузећа
„Nuscience“ на територији Републике Србије, за сваку од претходне три
пословне године, који садрже идентитет сваког појединачног купца у
посматраним годинама, као и вредност појединачних куповина које је
реализовао сваки од посматраних купаца и исти се налазе у списима предмета.
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Домаће друштво над којим се спровођењем предметне пословне
трансакције, досадашња појединачна контрола над њим, трансформише у
заједничку контролу, јесте Предузеће за прераду прехрамбених производа и
трговину на велико и мало „Сто посто“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Сто
посто, или циљно друштво). Ово једночлано домаће друштво са седиштем у
Београду, основано је 25. фебруара 2000. године, а његова претежна делатност
јесте производња готове хране за домаће животиње (шифра делатности: 1091).
Оснивач и једини члан и власник овог друштва са 100% удела у њему, јесте
физичко лице – Зоран Вукадиновић. Под својом контролом, циљно друштво у
предметној концентрацији има једног тржишног учесника, а то је предузеће за
трговину и услуге „Сто посто концентрати“ д.о.о. из Прељине. Циљно друштво
је власник 100% удела у основном капиталу свог контролисаног друштва, чија је
преовлађујућа делатност трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем
и храном за животиње (шифра: 4621). Циљно друштво имало је осцилаторно
кретање броја запослених, током три претходне календарске године и
тенденцију повећања остварених укупних прихода који су на годишњем нивоу у
2012. години достигли око 3,5 милијарду динара и били су већи за приближно 1
милијарду динара (односно за око 40%) у односу на ниво прихода овог друштва
остварен у претходној – 2011. години. У списима предмета налазе се подаци о 5
највећих добављача и купаца циљног друштва, као и вредност набавке, односно
продаје од сваког добављача/купца. Такође, Комисија располаже и свим
сазнањима о количини и вредности продаје појединих производа из асортимана
циљног друштва, који су реализовани на годишњем нивоу на тржишту
Републике Србије. Далеко највеће вредности и количине, када је реч о продаји
производа из асортимана циљног друштва, остварене су у оном продајном
сегменту циљног друштва који обухвата потпуне и допунске смеше за живину.
Суштина пословне трансакције о којој се одлучује предметном одлуком
Комисије, тиче се промене облика контроле над циљним друштвом. Тренутни
власник друштва „Сто посто“ д.о.о., који је на основу искључивог власништва и
једини вршилац контроле над овим друштвом, јесте његов оснивач Зоран
Вукадиновић. Претварање оваквог облика контроле (појединачне) над циљним
друштвом у заједничку контролу, догодиће се на основу тога што ће холандско
друштво Agrifirm кроз докапитализацију стећи 35% удела у циљном друштву.
Заједничка контрола успоставиће се темељом механизама који ће се утврдити у
уговору чланова друштва (shareholders agreement). Два члана циљног друштва,
све стратешке одлуке које се односе на пословање овог друштва, доносиће
консензусом оба члана.
Као правни основ предметне концентрације подносиоци су доставили
писмо о намерама у оригиналном тексту и са овереним преводом на српски
језик, које су потписале заинтересоване стране. Овим документом стране су се
сагласиле о условима под којима се претходно дефинисана власничка структура
из које проистиче заједничка контрола над циљним друштвом, може додатно
мењати. Све предвиђене опције будућих евентуалних промена те структуре, у
конкретном случају имају само општи информативни карактер и нису
релевантне за доношење одлуке у овом поступку. Конкретно, уколико би се,
било која комбинација власничких односа које су предвиђене Писмом о
намерама догодила (нека од оних могућности које су предвиђене у Транши 1,
Транши 2, или Транши 3), подлегала би обавези подношења нове пријаве
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концентрације, услед измене власничке структуре у односу на ону структуру
која се одобрава овим решењем, а представља заједничку контролу једног
страног правног лица и једног домаћег физичког лица над циљним друштвом.
Реч је о томе да Agrifirm под уговореним условима постане власник 100% удела
у циљном друштву, што би претстављало промену контроле из заједничке – која
ће проистећи из реализовања предметне концентрације, у појединачну коју би у
том случају над домаћим циљним друштвом имао холандски Agrifirm. Наиме,
Agrifirm има право да након стицања почетних 35% удела у циљном друштву
(на основу докапитализације) тај удео поново прода другом члану друштва –
господину Вукадиновићу, за релевантним документима предвиђену цену.
Околност односно разлог за настанак ове ситуације, јесте не постизање
договорених резултата у пословању циљног друштва, или у случају постојања
несугласица између чланова друштва. Даље могућности предвиђају да у
периоду од 2 године након окончања 1. транше, Agrifirm преузме на основу
права куповине и додатних 35% удела у циљном друштву. Ово би се догодило
само под претпоставком да је цена за стицање додатних удела у циљном
друштву на нивоу цене одређене писмом о намерама. Уколико Agrifirm као
потенцијални купац ових удела није спреман да за њихово стицање исплати
предвиђену цену, у том случају право је номинално већинског власника (Зорана
Вукадиновића) да одложи продају ових удела за период од два пута за по једну
годину. Уколико би се пак оваква купопродаја остварила, Agrifirm би био
власник 70 % удела у циљном друштву са правом и могућношћу да у Транши 3
(две године након окончања Транше 2) стекне власништво над преосталих 30%
удела у циљном друштву и на тај начин постане његов једини власник.
Као релевантно тржиште производа подносиоци пријаве за спровођење
намераване пословне трансакције, предложили су тржиште производње и
продаје сточне хране. Као релевантно географско тржиште предложено је
национално тржиште, односно тржиште Републике Србије. Комисија је оба
наведена и достављена предлога усвојила као исправна. На тако дефинисаном
релевантном тржишту производа, удео циљног друштва опредељен је на 10%,
при чему спровођењем предметне концентрације, овај удео не би био измењен.
Ово из разлога што Agrifirm као друштво које се укључује у власничку
структуру циљног друштва, није учесник на дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији. Подносилац пријаве доставио је
податке о главним учесницима активним на дефинисаном релевантном
тржишту, који се сматрају конкурентима циљног друштва и процени њиховог
тржишног удела. Као главни конкуренти наводе се: Геби (са тржишним уделом
од 7%), Јабука (5%), Вет Институт Суботица (4%), Компонента (5%), Инберг
(4%), Агромил (4%), Храна продукт (4%). Поред ових учесника који се у односу
на своје тржишне уделе могу сматрати значајнијим актерима на дефинисаном
релевантном тржишту, на овом тржишту присутан је и већи број других –
појединачно малих учесника, чији заједнички агрегирани удео достиже око
57%. Изнето чињенично стање, опредељује закључак да је у конкретном случају
реч о тржишту високог степена атомизираности и ниског степена
концентрисаности, а предметна концентрација, односно њена реализација, неће
условити промену оваквих тржишних карактеристика.
на

У погледу приказа организације дистрибуције и малопродајне производа
релевантном тржишту, која је карактеристична за учеснике ове
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концентрације, подносилац пријаве доставио је податке према којима циљно
друштво своје производе дистрибуира кроз мрежу од 18 регионалних
дистрибутера, који даље директно снабдевају око 2.500 продајних пунктова
широм читаве територије Републике Србије. Производи циљног друштва осим
пласмана на тржишту Републике Србије, доступни су и продајним центрима у
Црној Гори, Македонији и Босни и Херцеговини. Око 60% укупне продаје
реализује се преко дистрибутера, док се око 40% укупног пласмана, односи на
ринфуз продају, или анбалажирану продају средњим и великим фармама.
Основни мотив спровођења ове концентрације са становишта интереса
циљног друштва, садржан је у успостављању сарадње са стратешким партнером,
овде компанијом Agrifirm која је један од водећих интернационалних актера
присутних на релевантном тржишту производа. При томе, тај страни партнер до
тренутка спровођења ове концентрације није био учесник на тржишту
Републике Србије, односно није био присутан на релевантном тржишту у
националним оквирима. Ова реномирана међународна компанија, у овом
тренутку је једини међународни произвођач сточне хране који је изразио
спремност да уђе на српско тржиште. Реално је очекивање да ће улазак „играча“
претходно наведених наглашено позитивних пословних и развојних
карактеристика, на наше национално тржиште, довести до унапређења
конкуренције на релевантном тржишту производа у Републици Србији. Поред
већ истакнутог унапређења постојећих линија пословања и увођења нових
пословних линија, циљно друштво ће спровођењем ове концентрације
унапредити и систем контроле квалитета, као и успоставити нови приступ у
односу са клијентима овог друштва. Сви претходно наведени очекивани ефекти
спровођења ове концентрације, позитивно ће утицати како на директне
кориснике производа циљног друштва (фармери и сточари), тако и на
потрошаче њихових производа. Циљно друштво у предметној концентрацији,
као и инострани члан овог друштва које реализацијом ове трансакције улази у
његову власничку структуру, очекују побољшање финансијске позиције циљног
друштва. То ће се догодити на основу наговештених инвестиција иностраног
стратешког партнера, које ће бити усмерене према модернизацији и унапређењу
постојећих сегмената пословања, као и према увођењу потпуно нових приступа
у пословној политици, укључујући и проширење постојећих линија пословања.
Конкретно, очекиваним унапређењима и побољшањима циљног друштва,
Agrifirm ће допринети својим искуством и знањима у предметној области
пословања. Као резултат такве пословне орјентације новог сувласника циљног
друштва, биће формирана јединствена база података и унапређен производни
каталог, постојећим дистрибутерима производа циљног друштва биће пружена
адекватна стручна обука. Такође, даљи планови развоја циљног друштва
укључују и проширење дистрибутивне мреже у земљама региона. У
образложењу разлога за спровођење ове концентрације, подносилац је навео
читав низ конкретних активности које ће бити предузете у циљу унапређења
директне продаје великим фармерима, укључујући различите врсте иновација и
стандардизација који су познати у иностраној пракси активности у предметној
области пословања.
На основу свих битних чињеница утврђених у овом поступку, Комисија
констатује да предложена трансакција неће произвести никакве, непосредне или
посредне, краткорочне или дугорочне негативне ефекте на тржишту Републике
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Србије, и да њено спровођење не доводи до значајног спречавања, ограничавања
или нарушавања конкуренције на нашем националном тржишту, или његовом
делу, а нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, па се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, због чега 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. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др Сања Данковић Степановић, члан Савета
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