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

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

      Број: 6/0-02-523/2013-4 

 Датум: 23. август 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), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), 

и 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. 1/0-06-332/2013-6 од 6. августа 

2013. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-523/2013-1, коју је по 

приложеном пуномоћју поднео Бојан Вучковић, адвокат из адвокатске канцеларије 

Карановић & Николић ул. Ресавска бр. 23 из Београда, у име друштва са ограниченом 

одговорношћу Allnex S.à.r.l. које је основано у складу са законима Великог војводства 

Луксембург, са седиштем на дреси 76, Grand Rue, l - 1660 Luksemburg и регистровано у 

Привредном регистру Луксембурга под бројем В 173541, дана 23. августа 2013. године, 

доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва са ограниченом 

одговорношћу "Allnex S.à.r.l." које је основано у складу са законима Великог војводства 

Луксембург, са седиштем на адреси 76, Grand Rue, l - 1660 Luksemburg и регистровано 

у Привредном регистру Луксембурга под бројем В 173541, над делом пословањa 

акционарског друштва "Bayer MaterialScience AG", са седиштем на адреси 51368, 

Leverkusen, Немачка, основаног у складу са немачким законом, које је регистровано 

под деловодним бројем HRB 49892 у привредном регистру локалног суда у Келну, 

Немачка, на тај начин што ће друштво "Allnex S.à.r.l." на основу Уговора о купопродаји 

средстава, од друштва "Bayer MaterialScience AG", купити пословну активност везану 

за производњу неплутајућих смола које се стврдњавају зрачењем. 

    

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 6/0-02-523/2013-1, 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 са ограниченом одговорношћу Allnex S.à.r.l. (у даљем 

тексту: Allnex или подносилац пријаве), поднело је 30. јула 2013. године Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника, Бојана 

Вучковића, адвоката из адвокатске канцеларије Карановић & Николић ул. Ресавска бр. 

23 из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-523/2013-1 (у даљем тексту: пријава). 

На основу увида у предметну документацију, Комисија је констатовала да је 

достављена пријава уређена у складу са Уредбом о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације ("Сл. гласник РС" бр. 89/2009).  

 

Члан Савета Комисије по овлашћењу Председника Комисије бр. 1/0-06-

332/2013-6 од 6. августа 2013. године, на основу члана 45. став 3. Закона, дана 19. 

августа 2013. године донео је Закључак којим је усвојен захтев за заштиту података 

друштва Allnex, постављен у поступку по пријави концентрације. У Закључку су 

наведени подаци и прилози предметне пријаве за које је одређена заштита података. 

 

 Друштво Allnex се налази под контролом Advent инвестиционих фондова, 

којима управља друштво Advent International Corporation, са седиштем на адреси 75 

State Street, Boston, MA 02109, SAD. Реч је о кaпитaлном инвeститoру чије је пoслoвaњe 

пре свега усмерено нa упрaвљaњe инвeстициoним фoндoвимa и стицaњe удeлa у 

друштвима, зa кojа се процењује дa би улагањем дoдaтног кaпитaла могла значајно 

унапредити пословање. Advent подржава привредна друштва у кoje инвeстирa, 

сaвeтимa o управљању и рaзвojу пословања, не укључујући се у oпeрaтивнo пoслoвaњe 

кoмпaниja. Кao кaпитaлни инвeститoр, Advent пoсeдуje брojнe удeлe у рaзличитим 

сeктoримa, укључуjући мeдиje, кoмуникaциje, ИT, интeрнeт, хемијску и фaрмaцeутску 

индустрију итд.  

 У 2012. години Advent је стекао контролу над пословањем друштва Cytec 

Industries које се односи на производњу смола за премазивање. Allnex је ново име овог 

пословања које је везано за производњу и продају смола за премазивање. Подносилац 

пријаве се бави производњом и продајом смола третираних радијацијом која укључује 

широк асортиман мономер и олигомер акрилата који се пласирају под брендом Radcure. 

Део производње мономера, Allnex користи за производњу олигомера. Гро олигомера 

које друштво производи за смоле за премазивање које се суше радијацијом јесу 

акрилати. Allnex продаје олигомере као сировине купцима који припремају смоле које 

се суше радијацијом и комбинују их са адитивима у циљу добијања смоле за 

премазивање које су спремне за коришћење. Остали део широког производног 

асортимана Allnexа, Комисија није посебно анализирала, из разлога што су и 

подносилац пријаве и циљно пословање активни на тржишту Републике Србије само 

путем продаје смола које се суше радијацијом. 

 Advent је присутан у Републици Србији искључиво путем продаје производа 

који чине асортиман следећих компанија из његовог портфеља:  

 

 Khan Asparuh - бугaрски прoизвoђaч унутрaшњих и спoљних пoдних, зидних и 

дeкoрaтивних кeрaмичких плoчицa; 
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 Mondo Minerals - привредно друштво кojе сe бaви вaђeњeм и прeрaдoм тaлкa, сa 

прeтeжним пoслoвним aктивнoстимa у Финскoj и Хoлaндиjи; 

 Oberthur - довабљач смaрт кaртицa и сигурнoсних рeшeњa кoja сe тичу 

идeнтитeтa кoрисникa зa купцe примарно у тeлeкoмуникaциoном, бaнкaрском и 

држaвном сeктoру;  

 Vinnolit - нeмaчки прoизвoђaч PVC-а;  

 MaxamCorp Holding, S.L. - произвођач цивилног експлозива и система за паљење 

истог, активан је у производњи и продаји минских сервиса за мине, каменоломе 

и инфраструктуре широм света, кертриџе и барут за спортску муницију и 

производе и услуге у војној индустрији, нарочито безбедно расходовање војних 

експолозива; 

 Partner u Pet Food Group - произвођач етикета за храну за домаће љубимце, 

активан у Чешкој, Мађарској, Холандији, Пољској и Словачкој.  

 

Као што је претходно наведено предметна концентрација се односи на стицање 

пословања (производња смола које се суше радијацијом и које нису течног облика) 

друштва Bayer MaterialScience AG (у даљем тексту: BMS), од стране подносиоца 

пријаве. Друштво BMS (продавац циљног пословања) производи и продаје различите 

врсте смола под брендом Desmolux. BMS је друштво под контролом друштва Bayer AG 

са седиштем у Леверкузену, Немачка, које је матично друштво Bayer Групе. Група ја 

активна у хемијској и фармацеутској индустрији. У Републици Србији, Desmolux 

производи, које тренутно производи BMS као продавац циљног пословања, пласирају 

се преко Bayer-овог друштва Bayer International SA, које купује производе од друштва 

BMS и даље их продаје купцима у Републици Србији, у своје име и за свој рачун. Bayer 

Група је присутна на тржишту Републике Србије преко свог зависног друштва Bayer 

d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Омладинских бригада 88б, Београд, матични број 

17171526. Претежна делатност овог друштва јесте трговина на велико хемијским 

производима (шифра делатности: 4675). 

 

 Увидом у финансијске извештаје учесника концентрације који се односе на 2012. 

годину, као годину која претходи години спровођења концентрације, Комисија је 

констатовала да предложена трансакција испуњава услов прописан чланом 61. став 1 

Закона, а у вези постојања обавезе пријаве концентрације. 

 Као акт о концентрацији, Комисији је достављен у оригиналном тексту и 

овереном преводу на српски језик Уговор о купопродаји средстава у вези са продајом и 

куповином Bayer-овог пословања са Desmolux смолама које се стврдњавају зрачењем, а 

који су уговорне стране закључиле 17. јула 2013. године. Комисија је достављени 

документ прихватила као исправан акт о концентрацији, односно правни основ њеног 

спровођења. 

  

 Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа 

за предметну концентрацију, као релевантно тржишта производа предложио тржиште 

производње и велепродаје смоле која се суши радијацијом и која није у течној форми, 

односно олигомер акрилати тип смола које се суше радијацијом и то Desmolux 

производи. Комисија није прихватила дефиницију релевантног тржишта производа на 

начин како је то предложио подносилац пријаве, а из разлога што ни циљно пословање 

ни подносилац пријаве нису присутни на тржишу производње релевантног производа у 

географском простору Републике Србије, већ се њихова присутност огледа искључиво 

у сфери продаје релевантног производа на тржишту Републике Србије. Из тог разлога, 
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Комисија је за потребе ове пословне трансакције, као релевантно тржиште производа 

дефинисала тржиште велепродаје смоле која се суши радијацијом и која није у течној 

форми - олигомер акрилат. Иако производња смола које се суше радијацијом, обухвата 

и производњу ламелираног стакла и полиуретанске дисперзије које се суше UV зрацима 

у течној форми, Комисија је претходно наведену дефиницију релевантног тржишта 

производа определила из чињенице да су подносилац пријаве и продавац циљног 

пословања на тржишту Републике Србије присутни само у области продаје такве 

структуре роба која обухвата мономер и олигомер акрилате.  

  

 Комисија није прихватила предлог релевантног географског тржишта који је 

предложио подносилац пријаве, и то као тржиште Европе у ужем, односно глобално 

светско тржиште за одређене врсте смола у ширем смислу. И поред чињенице да је реч 

о специфичном производном асортиману, чији се производни капацитети налазе на 

малом броју локација у свету, док су продаја и употреба ових производа присутни 

широм света, Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као национално 

тржиште Републике Србије, у складу са својим законским надлежностима, сагласно 

којима се последице пословних трансакција са становишта њиховог утицаја  на 

конкуренцију процењују за оквир националне територије.  

    

На основу расположивих и коришћених података, Комисија је контатовала да је 

подносилац пријаве на тржишту Републике Србије у 2012. години продавао искључиво 

мономер акрилате тип смоле која се суши радијацијом (у 2010. и 2011. години исти 

тржишни субјект продавао је на домаћем тржишту и олигомер акрилате), док је циљно 

пословање у 2012. години на националном тржишту Републике Србије продавало 

искључиво олигомерне акрилате (Desmolux U 100 и Desmolux XP 2587). Учесници 

концентрације су у 2012. години имали једног-заједничког купца својих производа на 

тржишту Републике Србије. Процена подносиоца пријаве је да је укупна величина 

тржишта мономерних и олигомерних акрилата у 2012. години у Републици Србији, 

била око [...]
1
 метричких тона, што је веома мали волумен тржишта. Од тог процењеног 

броја, циљно пословање продало је око [...] тона олигомер акрилата, док је подносилац 

пријаве продао око [...] тона мономер акрилата. Посматрајући пословне активности 

учесника концентрације у 2012. години на тржишту Републике Србије, Комисија је 

закључила да у посматраном периоду није долазило до њиховог хоризонталног 

преклапања, односно да су учесници концентрације продавали производе који су по 

својој природи комплементарни. Из претходно наведеног, ефекат предметне 

концентрације на тржишту Србије огледао би се у непромењеном тржишном уделу 

подносиоца пријаве на тржишту продаје мономер акрилата, док би се у продаји 

олигомер акрилата удео подносиоца пријаве повећао за удео циљног пословања. Из 

разлога изразито малог обима продаје на домаћем тржишту, подносилац пријаве је 

оквирно навео као најзначајније конкуренате у Републици Србији: Arkema 

(Француска), Eternal (Кина), BASF (Немачка), DSM-AGI (Холандија) и Rahn 

(Швајцарска), који су и највећи конкуренти на светском тржишту. 

 

Комисија оцењује да се може очекивати да на глобалном нивоу, подносилац 

пријаве повећа свој тржишни удео на одређеним релевантним тржиштима производа, 

као резултат хоризонталних преклапања са активностима циљног пословања. У 

одређеним сегментима производње доћи ће и до вертикалног интегрисања учесника 

концентрације, с обзиром на технолошке карактеристике одређених врста производа, 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке 
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које се допуњују. Комисија такође сматра да Advent инвестициони фонд препознаје ову 

пословну трансакцију као добру инвестициону прилику, јер су учесници концентрације 

активни на комплементарним тржиштима у Републици Србији. У том смислу 

подносилац пријаве има могућност одређених уштеда на логистичким и транспортним 

трошковима у продаји мономер и олигомер акрилата. 

 

На основу коришћења и анализе података и информација које је Комисији 

доставио подносилац пријаве, као и коришћења јавно доступних података, закључено је 

да спровођење пријављене 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 

 

                      Гордана Лукић, члан Савета 

 

 

Доставити: 

 адвокату Бојану Вучковићу,  

ул. Ресавска бр. 23, 11000 Београд 

 Сектору за материјално - финансијске послове 

 Архиви          

 

  


