Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-494/2013-5
Датум: 30. 07. 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 Kомисије 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 бр. 6/0-02-494/2013-1 коју је у име
клијента друштва Tetra Laval Holdings B.V., са регистрованим седиштем на адреси
Herikerbergweg 108-A, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Краљевина Холандија, по
приложеном пуномоћју поднео Бојан Вучковић адвокат из Београдa, ул. Ресавска бр.
23, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем искључиве контроле друштва «Tetra Laval Holdings B.V.», сa
сeдиштeм нa aдрeси Herikerbergweg 108-A, 1101 CM Aмстeрдaм Zuidoost, Крaљeвинa
Хoлaндиja нaд друштвoм «DSS Silkeborg A/S», сa сeдиштeм нa aдрeси Bergsøesvej 17,
DK-8600 Silkeborg, Крaљeвинa Дaнскa.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио
уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун
Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и позивом на
број 6/0-02-494/2013, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења
о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

Образложењe
Адвокат Бојан Вучковић из Београда, по приложеном пуномоћју друштва Tetra
Laval Holdings B.V. поднео је 10. 07. 2013. године Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) у име свог клијента, пријаву концентрације (у даљем тексту:
пријава). Пуномоћник подносиоца је такође допуном иницијалне пријаве од 23. 07.
2013. године, извршио потпуно усклађивање предметне пријаве са Уредбом о садржају
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и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“ бр.89/2009), чиме
су се стекли услови за одлучивање Комисије у овој управној ствари.
Стицалац контроле над привредним друштвом DSS Silkeborg A/S, (у даљем
тексту: DSS или циљно друштво), је друштво Tetra Laval Holdings B.V регистровано у
Привредној комори Амстердама под бројем 33266496. (у даљем тексту: Tetra Laval, или
подносилац пријаве).
Подносилац пријаве (Tetra Laval) припaдa Tetra Laval Групи („Tetra Laval
Групa“). Tetra Laval Групa je привaтнa групa кoмпaниja кoje сe бaвe прoизвoдним и
дистрибутивним систeмимa кao и систeмимa пaкoвaњa хрaнe у кaртoнским
мaтeриjaлимa (крoз свojу индустриjску групaциjу Tetra Pak), oпрeмoм и систeмимa зa
прoизвoдњу млeкa и узгajaњe живoтињa (крoз свojу групaциjу DeLaval). Осим тога, у
делокруг рада овог друштва спада и oпрeма зa пaкoвaњe, као и систeми за мaшинe и
мoдeлирaњe, затим тeхнoлoгиja зa њихову зaштиту, и мaшинe зa пуњeњe плaстичних
бoцa.
У Србији, подносилац пријаве је присутан преко друштава Tetra Pak System д.o.o.
Бeoгрaд, и Tetra Pak Production д.o.o. Бeoгрaд.
Подносилац је у склопу достављене документације приложио све прописане
податке, који се односе како на подносиоца пријаве, тако и на онај део пословања који
се преко претходно дефинисаних домаћих зависних друштава ове групе, реализује на
тржишту Републике Србије. Ти подаци, између осталог укључују, како приходе које је
реализовала група којој припада подносилац пријаве на светском тржишту, тако и
приходе које је ова група остварила преко својих контролисаних друштава у Републици
Србији, и исти се налазе у документацији предмета.
Према информацијама које су од стране подносиоца пријаве достављене
Комисији, као и пратеће документације, од стране Комисије је утврђено да је укупан
годишњи приход учесника концентрације остварен на светском нивоу у претходној
обрачунској години вишеструко већи од 100 милиона ЕУР. Истовремено један од
учесника концентрације који је преко свог зависног друштва активан на тржишту
Републике Србије, на нашем националном тржишту својим пословањем остварује
приход који је значајно изнад прописаног законског прага. У односу на све претходно
изнето, закључено је да је испуњен приходни услов из члана 61. став 1. тачка 1) Закона
о заштити конкуренције, при чијем достизању постоји обавеза подношења пријаве
концентрације.
Комисији је од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне
концентрације, односно акт њеног спровођења достављен Уговор о купопродаји акција
(у оригиналном тексту и са преводом овог документа на српски језик овереним од
стране судског преводиоца за енглески језик), из чијег се садржаја види сагласност
воља партнера – учесника у овом правном послу, за реализацију предметне
трансакције. Комисија је достављени документ који су заинтересоване стране
потписале, прихватила као исправан акт о концентрацији.
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Циљно друштво ове трансакције, друштво DSS Silkeborg A/S je дoбaвљaч
мeмбрaнских филтрaциoних систeмa зa индустриjу млeкa, и нема директно или
индиректно зависно друштво у Србији, већ је на овом тржишту присутно искључиво
продајом ових система.
Учесници сматрају да је за потребе ове пријаве потребно дефинисати релевантно
[тржиште као тржиште продаје полимерних система за филтрирање. Полимерни
филтрациони системи се између осталог користе за прераду сирева, млека и остале
хране у течној форми ради уклањања нежељених честица или одвајања материје на
различите делове. Главна компонента у предметном систему је мембрана (тј. филтер). С
обзиром да учесници не производе ни један од делова који се користе у системима,
њихове активности се суштински своде на инжењеринг и дистрибуцију резервних
делова и мембрана.
За потребе предметне анализе, учесници су се фокусирали на најуже могуће
потенцијално релевантно тржиште производа тј. („Тржиште продаје филтрационих
система“), што је Комисија и прихватила. Ово из разлога што Tetra Laval група, не
проиводи мембранске филтрационе системе у Србији, већ преко своје Teтрa Пaк
организације „Југоисточна Европа“ продаје опрему и решења, обавља техничку
продају и пружа услуге у вези са филтрационим системима купцима на овим
тржиштима.
Релевантно географско тржиште за предложену трансакцију je национално по свом
обиму (територија Републике Србије).
Овакву дефиницију како релевантног тржишта производа тако и географског
тржишта Комисија је оценила као исправну.
Учесници су доставили процену својих тржишних удела на српском тржишту.
Tetra Laval Група [...]1
DSS Silkeborg [...]
Имajући у виду дa пoднoсилaц ниje имao прoдajу рeлeвaнтнoг прoизвoдa у билo кojoj
oд три гoдинe кoje прeтхoдe овој трaнсaкциjи, на територији Републике Србије, као и да
је удeo циљнoг друштвa на претходно дефинисаном релевантном тржишту, нa вeoмa
нискoм нивoу, ни пoднoсилaц ни циљнo друштвo нeмajу дeтaљнe инфoрмaциje o
тржишним уделима својих конкурената на нашем националном тржишту систeмa зa
филтрирaњe.
На основу свих расположивих података и утврђених чињеница, Комисија је
закључила да ова трансакција не изазива никакву забринутост нити потенцијалне
проблеме у односу на њене последичне конкурентске ефекте.
Предложена трансакција представља инвестициону прилику која је конзистентна са
инвестиционом стратегијом Tetra Laval Grupe.
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Акт садржи заштићене податке
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На основу анализе целокупне документације достављене уз пријаву и свих
утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је дошла до следећег закључка. Реч је
о томе да одобравање спровођења предметне концентрације не доводи до стварања или
јачања доминантне тржишне позиције њених учесника на претходно дефинисаном
релевантном тржишту, а посебно путем стварања или јачања доминантног положаја
учесника концентрације на том тржишту, посматрано и квалификовано у односу на
географски простор Републике Србије, 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

Достављено:
-Адвокату Бојану Вучковићу,
Београд, Ресавска 23
-Архива
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