Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-443/2013-7
Датум:12. јул 2013. године
Б е о г р а д

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 49/2011) 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 бр.
1/0-06-332/2013-4 од 29. маја 2013. године, одлучујући по пријави концентрације
заведеној под бројем 6/0-02-443/2013-1, од 19. јуна 2013. године, коју је у име
привредног друштва STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, са
регистрованим седиштем у Јужноафричкој Републици, на адреси 28 28 Sixth Street,
Wznberg, Sandton 2090, које је регистровано под бројем 1998/003951/06, по
приложеном пуномоћју поднела адвокат Маја Станковић из адвокатске канцеларије
Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина бр.6, Нови Београд, дана 12,
јула 2013. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва STEINHOFF
INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED са регистрованим седиштем у
Јужноафричкој Републици, на адреси 28 28 Sixth Street, Wznberg, Sandton, 2090,
које је регистровано под бројем 1998/003951/06, над друштвом RUDOLF LEINER
GESELLSCHAFT M.B.H. са регистрованим седиштем на адреси Porschesstraβe 7,
3100 St. Pölten, Република Аустрија, које је уписано у регистар предузећа под
бројем FN 94579 m и над друштвом LKM BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
M.B.H. са седиштем на адреси Anton-Scheiblin-Gasse 1, 3100 St. Pölten, Република
Аустрија, које је регистровано под бројем FN 92668 b, на основу Уговора о
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куповини од тренутних власника свих акција ових друштава, која као повезани
учесници припадају истој групи друштава.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио
уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за
заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02443/2013-1, 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.
Образложење
Привредно друштво STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
из Јужноафричке Републике (у даљем тексту: Steinhoff International или подносилац
пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија)
19. јуна 2013. године преко пуномоћника, Маје Станковић, адвоката из Београда,
пријаву концентрације број 6/0-02-443/2013-1 (у даљем тексту: Пријава). Допуном
документације која је Комисији достављена 28. јуна 2013. године отклоњени су
недостаци иницијалне пријаве, чиме су испуњени услови за поступање и
одлучивање у овом предмету у скраћеном поступку. Подносилац пријаве је у
прописаном року и у целости уплатио износ накнаде за издавање акта Комисији,
што је констатовано у ставу II диспозитива.
Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу Председника
Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-4 од 29. маја 2013. године,
на основу члана 45. став 3. Закона, дана 10. јула 2013. године донео је Закључак
број: 6/0-02-443/2013-6 којим је усвојен захтев за заштиту података привредног
друштва STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED са регистрованим
седиштем на адреси 28 28 Sixth Street, Wznberg, Sandton, 2090, у Јужноафричкој
Републици, постављеном у поступку по пријави концентрације број: 6/0-02443/2013-1 од 19. јуна 2013. године. У Закључку су таксативно наведени сегменти и
прилози за које је одређена заштита података.
Подносилац пријаве, друштво Steinhoff International, основано је 1998.
године у Јужноафричкој Републици, као јавно привредно друштво, а акције овог
друштва се котирају на берзи у Јоханезбургу. Ово друштво у Јужној Африци
активно је у неколико малопродајних сектора (намештај и производи за
домаћинство, електрични уређаји и потрошачка електроника, опрема за зграде и
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моторна возила). Поред тога друштво пружа одређене финансијске, логистичке,
транспортне и услуге изнајмљивања аутомобила. Друштво поседује шумско добро
и бави се производњом разних производе од дрвета и других сировина које се
користе за индустријске производе као што су влакна, пластика и други производи.
Друштво Steinhoff International у Европи је активно кроз своја зависна
друштва Steinhoff Europe AG, са регистрованим седиштем на адреси Rennweg 77,
A-2345 Brunn am Gebirge, Република Аустрија (у даљем тексту: Steinhoff Europe) и
друштво Genesis Investment GmbH, са седиштем на адреси Rennweg 77, A-2345
Brunn am Gebirge, Република Аустрија (у даљем тексту: Genesis). Аустријско
друштво Steinhoff Europe AG бави се малопродајом намештаја, кухиња, производа
за домаћинство и декорацију кућа, малопродајом електричних уређаја и
потрошачке електронике, малопродајом производа за самостално уређење кућа и
прекривача за под, као и производњом и продајом намештаја на велико. Кроз своје
европске пословне активности подносилац пријаве управља и има учешће у
продаји намештаја и производа за домаћинство у Великој Британији, Белгији,
Француској, Немачкој, Холандији, Италији, Пољској, Мађарској, Шпанији и
Португалији. Ово друштво у Европској Унији управља постројењима за
производњу намештаја у Великој Британији, Немачкој, Пољској и Мађарској, а
малопродајним објектима располаже у Хрватској, Швајцарској и Турској. На
територији Републике Србије друштво Steinhoff International нема присуство ни у
малопродаји ни у производњи намештаја. Подносилац пријаве или његова група
друштава не поседују гласачка права, капитал учешће или други власнички удео у
неком другом учеснику на тржишту Републике Србије.
У пословној трансакцији контрола се стиче над друштвом RUDOLF LEINER
GESELLSCAFT M.B.H., које је регистровано под бројем FN 94579 m, са седиштем
на адреси Porschesstraße 7, 3100 St. Pölten, Република Аустрија, а које је холдинг
друштво Leiner групе (у даљем тексту: „Leiner“) и друштвом LKM
BETEILIGUNGSGESLLSCHAFT M.B.H. које је уписано под регистарским бројем
FN 92668 b, са седиштем на адреси Anton-Scheiblin-Gasse 1, 3100 St. Pölten,
Република Austria, а које је холдинг друштво Kika групе (у даљем тексту: „Kika“).
Оба циљна друштва су под контролом истих физичких лица, па из тог разлога
имају статус повезаних учесника на тржишту, односно припадају истој групи
друштава. (у даљем тексту: Kika/Leiner или Kika/Leiner група).
Циљна друштва баве се малопродајом намештаја, кухиња, производа за
домаћинство и декорацију куће као и малих кућних електричних уређаја.
Kika/Leiner послују у Аустрији са највећим бројем продајних објеката, затим у
Мађарској, Хрватској, Чешкој, Словачкој и Румунији. Поред тога Kika/Leiner
управља и са једним малопродајним објектом у Републици Србији, кроз једно
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локално зависно друштво Kika Nameštaj d.o.o. Београд, матични број 20276444, са
регистрованим седиштем у улици Партизанске авијације 2а. Претежна
регистрована делатност овог домаћег друштва је трговина на мало намештајем,
опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим
продавницама (шифра делатности: 4759). Изузев друштва Kika Nameštaj d.o.o.,
Kika/Leiner група не поседује гласачка права, капитал учешће или други власнички
удео у неком другом учеснику на тржишту Републике Србије.
Предложена пословна трансакција представља стицање контроле од стране
друштва Steinhoff International над Kika/Leiner групом. Прецизније, друштво
Steinhoff International, кроз своја зависна друштва Steinhoff Europe и Genesis,
намерава да стекне контролу над Kika/Leiner групом на тај начин што ће стећи све
издате акције у овим друштвима. У циљу реализације предложене трансакције
стране су 5. јуна 2013. године, потписале Уговор о куповини акција. Достављени
Уговор Комисија је прихватила као релевантан документ који представља акт о
концентрацији, односно основ спровођења ове концентрације и на бази чије
реализације долази до стицања контроле подносиоца пријаве над циљним
друштвом у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу анализе свих
елемената поднете пријаве и достављене документације, утврђено је да је
подносилац пријаве исправно поступио када је исту доставио Комисији, будући да
су испуњене све законске претпоставке за то.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа и релевантног
географског тржишта, подносилац пријаве пошао је од основних делатности
учесника концентрације и географског тржишта на коме учесници обављају своје
пословне активности. Учесници концентрације Steinhoff International, као
подносилац пријаве, нема регистровано присуство у Републици Србији, а
Kika/Leiner, као циљно друштво, управља једним малопродајним објектом (Kika
Nameštaj d.o.o.) и пословне активности им се не преклапају у Републици Србији.
Код дефинисања релевантног тржишта, подносилац пријаве указао је и на
праксу и одређене одлуке Европске комисије у сличним предметима. Европска
комисија је у неким својим одлукама испитивала малопродајна тржишта, а као
полазна основа послужило је разграничење између прехрамбених и
непрехрамбених производа. Такође, ова институција оставила је отворено питање
да ли малопродаја у непрехрамбеном сектору која се манифестује кроз различите
канале куповине од куће (online куповина и куповина преко каталога) и
стационарне продавнице представљају једно тржиште производа или одвојена
тржишта производа. Даље у анализама Европска комисија је установила да
непрехрамбени малопродајни сектор треба да буде подељен у складу са
различитим производним линијама, које се могу поделити у под-категорије. Тако је
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у категорији намештаја и производа за домаћинство ЕК установила следеће
потенцијалне под-категорије као што су намештај, текстили за кућу и осветљење,
али није коначно закључила да ли наведене под-категорије представљају
релевантна малопродајна тржишта.
На основу наведеног, подносилац пријаве сматра да прецизна дефиниција
релевантног тржишта производа и релевантног географског тржишта може остати
отворена, из разлога јер предложена трансакција неће имати никакав утицај на
тржиште у Републици Србији, а нарочито неће довести до стварања или јачања
доминантног положаја или на други начин утицати на конкуренцију на нашем
тржишту или његовом значајном делу.
Комисија није могла да прихвати овакав став подносиоца пријаве, већ је
релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште малопродаје намештаја,
кухиња, производа за домаћинство и декорацију куће као и малих кућних
електричних уређаја. Ово из разлога, што управо пословна активност у овој
области представља
основну регистровану и фактичку делатност циљних
друштава.
Приликом дефинисања релевантног географског тржишта Европска
комисија је углавном сматрала да су тржишта за малопродају производа
национална, па чак и регионална или локална. Ученици концентрације предложили
су да се као релевантно географско тржиште за потребе ове трансакције одреди
територија Републике Србије. Комисија је, у складу са својом надлежношћу
прихватила овакав предлог подносиоца пријаве.
На тржишту Републике Србије међу продавцима на мало намештаја,
производа за домаћинство и декорацију присутан је велики број друштава која се
баве производњом и продајом намештаја и опремом за домаћинство, као што су
Dallas Company d.o.o., Forma Ideale d.o.o., Jugodrvo-Maloprodaja d.o.o., Lesnina
d.o.o., Simpo a.d. и други.
Економски разлог за спровођење предложене трансакције није фокусиран на
територију Републике Србије, већ трансакција за друштво Steinhoff International
представља могућност за проширење малопродајног присуства у Европској
економској зони. Подносилац пријаве сматра да би Kika/Leiner био добар додатак
његовим постојећим малопродајним активностима у Европи. Ова пословна
трансакција је у складу са пословном стратегијом друштва Steinhoff International о
расподели широм разних тржишта и географских територија.
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Анализирајући глобалну мрежу друштва Steinhoff International, значајне
изворе, велико искуство и доказане успехе у релевантном сектору, учесници
концентрације сматрају да је предложена трансакција у најбољем интересу купаца
у свету и у Републици Србији.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација ове
концентрације не доводи до стварања или јачања доминантног положаја, њених
учесника на тржишту Републике Србије, нити ће на други начин значајно утицати
на конкуренцију на тржишту Републике Србије или ма ком његовом делу, па је
стога одлучено као у ставу I диспозитива.

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 пријема решења.
П. О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Иван Угрин, члан Савета
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