;
Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-502/2013-4
Датум: 15. август 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.
1/0-06-332/2013-5 од 29. маја 2013. године, одлучујући по пријави концентрације
заведеној под бројем 6/0-02-502/2013-1, од 17. јула 2013. године, коју је у име
привредног друштва „KOMISIANO INVESTMENTS“ LTD, са седиштем на адреси
Spetson 4, Agios Nikolaos 3100 Лимасол, Република Кипар, које је регистровано под
бројем 303951, по приложеном пуномоћју поднела адвокат Бебе Милетић, из
Београда, ул. Облаковска бр. 28, дана 15. августа 2013. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва „KOMISIANO
INVESTMENTS“ LTD, са седиштем на адреси Spetson 4, Agios Nikolaos 3100
Лимасол, Република Кипар, које је регистровано у Министарству привреде,
индустрије и туризма Републике Кипар под бројем 303951, над затвореним
акционарским друштвом SMART-HOLDING са седиштем у Украјини, на адреси
Ихоривска улица 7а, 04070 Кијев, које је уписано у регистар правних лица и
индивидуалних предузетника под бројем 34716646, до чега долази на основу
стицања преко 75% удела у капиталу овог 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 6/0-02502/2013-1, 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.
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Образложење
Привредно друштво „KOMISIANO INVESTMENTS“ LTD које је основано и
послује у складу са законима Републике Кипра (у даљем тексту: Komisiano, или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија) 17. јула 2013. године преко пуномоћника, Бебе Милетић,
адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-502/2013-1 (у даљем
тексту: Пријава). Допуном документације која је Комисији достављена 12. августа
2013. године отклоњени су недостаци иницијалне пријаве, чиме су испуњени
услови за поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном поступку.
Подносилац је благовремено и у целости уплатио прописани износ накнаде за
издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
Друштво Komisiano је холдинг друштво које је основао господин Вадим
Новински, 2012. године на Кипру. Ово друштво као и друга друштва која су под
контролом господина Видама Новинског обављају инвестиционе и менаџмент
активности, а једно од друштава у коме има индиректну контролу је украјински
произвођач гвожђа Метинвест.
Метинвест је међународно вертикало интегрисана компанија које се бави
производњом челика које поседује имовину у Украјини, Европи и САД. Ово
друштво је највећи произвођач сирове руде гвожђа и челика у Украјини и једно од
десет највећих произвођача нерђајућих челичних плоча. Друштво Метинвест је
организовано тако да све пословене активности обавља преко Одељења за
рударство, Одељења метала и Одељења продаје и логистике. Подносилац пријаве у
склопу достављене документације навео је бројне податке и показатеље о
власничкој структури и пословању Метинвест-а. Главни производни капацитети
овог друштва налазе се у Украјини, а то омогућава да се одржи релативно низак
ниво цена у производњи у односу на друге конкуренте на светском тржишту
челика. Предузеће Метинвест се налази у непосредној близини главних
саобраћајница и лука, што пружа додатне погодности овом друштву приликом
продаје производа купцима у Украјини, Европи као и на тржиштима Блиског
истока, југоисточне Азије, ЗНД (Заједница независних држава) и Кине.
Metinvest група је од 2008. године, присутна у Републици Србији кроз своје
контролисано друштво Metinvest SMC d.o.o. Beograd. Друштво се примарно бави
набавком – увозом дугуљастих производа од челика (цеви, челичних профила и
челичних кутија) и њиховом продајом у Републици Србији, као и на другим
тржиштима суседних земаља. Претежна регистрована делатност овог домаћег
друштва јесте трговина на велико металима и металним рудама (шифра: 4672).
У предложеној пословној трансакцији контрола се стиче над приватним
акционарским друштвом Smart-Holding, са седиштем у Украјини, које је
регистровано под бројем 34716646, на адреси Ихоривска улица 7а, 04070 Кијев (у
даљем тексту: Smart, или циљно друштво). Друштво Smart је основано са циљем да
обавља предузетничке делатности у циљу добијања профита кроз управљање
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зависним друштвима. Ово друштво има уделе у друштвима „Vin-Peleta“ Ltd
(75,1%), Trading-and-finance firm „Santis“ LTD (99,97%) и „Smart-Maritime“ LTD
(95%). Друштво Lovitia Investments Ltd је једно од холдинг друштава Smart Групе
која има акције у циљном друштву. Након реализације намераване трансакције
господин Новински ће имати контролу над циљним друштвом и његовим зависним
друштвима.
Претежна делатност циљног друштва је велетрговина кречњаком
украјинског порекла, а главни добављачи су друштва „A.M. Gorky Balaklava Mine“
и „Yevpatoria Construction Materials Plant“ из Украјине. Кречњак као релевантан
производ, којим послује циљно друштво, између осталог користи се у производњи
метала, а конкуренција на тржишту кречњака је велика. Поред трговине кречњаком
циљно друштво пружа и консултанске услуге у области информационих
технологија, а главна циљна тржишта су индустријска предузећа Украјине.
Друштво Smart не послује нити има било какву имовину на територији Републике
Србије.
Smart има 23,75% удела у Метинвесту, које је зависно друштво компаније
System Capital Management (S.C.M.) са Кипра, а она се сматра зависним друштвом
истоименог конгломерата System Capital Management из Украјине. Овај удео у
друштву Метинвесту је под контролом господина Новинског.
Украјинска компанија SCM основана је 2000. године и у пословању је
фокусирана на више пословних сектора. Компанија преко зависних друштва
контролише и управља пословима везаним за разнородне активности као што су:
вађење руда и метала, енергија, финансије, телекомуникације, медије, некретнине,
тешко инжењерство, ископавање и производња глине, транспорт, трговина на мало
нафтним дериватима, малопродаја, фармација, пољопривреда, фудбал и др. SCM
управља предузећима из Групе преко својих представника и има преко 100
компанија под својом контролом. Господин Ринат Ахметов је крајњи власник SCMа.
У пријави су достављени бројни подаци и информације које се односе на
имовински комплекс који поседује циљно друштво и сви подаци о томе налазе се у
документацији предмета, а Комисија је истима дала само општи информативни
карактер и значај. Циљно друштво нема никакав ни непосредни, ни посредни облик
учешћа и присутности на тржишту Републике Србије, нити има добављаче, или
купце са, односно на нашем националном тржишту.
Као акт о концентрацији, односно правни основ за спровођење пословне
трансакције, подносилац пријаве доставио је писане одлуке о стицању удела у
циљном друштву. Ове документе који су оверени од стране надлежних државних
институција, потписали су овлашћени представници заинтересованих страна.
Достављене одлуке Комисија је прихватила као релевантну документацију која
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
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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.
На основу достављене комплетне документације о финасијским резултатима
пословања друштава која се сматрају учесницима ове концентрације, утврђено је да
су достигнути и вишеструко превазиђени прагови из члана 61. Закона, при чијем
испуњавању постоји обавеза пријаве концентрације Комисији ради издавања
одобрења за њено спровођење.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац
пријаве је пошао од тога да се предложена трансакција одвија у сектору
велепродаје кречњака у Украјини. Циљно друштво не бави се производњом
кречњака, али има стабилну тржишну позицију на тржишту трговине на велико
кречњаком у Украјини и добро се котира на конкурентском тржишту Украјине. На
основу положаја циљног друштва на релевантном тржишту и одсуства било какве
пословне активности учесника концентрације у Републици Србији, као и одсуство
било какве тржишне моћи које је у вези са активностима подносиоца пријаве и
циљног друштва у Украјини или негде другде, као и локалну природу посла, стране
сматрају да предложена концентрација неће имати никаквог утицаја на
конкуренцију ван Украјинског тржишта.
Како ниједан од учесника концентрације није непосредно активан у
Републици Србији, подносилац пријаве сматра да у конкретном случају није
неопходно прецизно дефинисања релевантног тржишта производа и релевантног
географског тржишта. Међутим, у интересу давања потпуних информација
подносилац пријаве предлаже да се у конкретном случају као релевантно тржиште
производа дефинише тржиште трговине на велико кречњаком украјинског порекла,
а да се као релевантно географско тржиште дефинише цела територија Републике
Србије.
Комисија је овакав предлог прихватила јер реализацијом пословне
трансакције неће бити никаквих преклапања између страна, нити пораста
тржишног удела а предложена трансакција неће довести до стварања или јачања
доминантног положаја, или на други начин утицати на конкуренцију на тржишту
Републике Србије или његовом значајном делу.
Реализацијом пословне трансакције, подносилац пријаве ће повећати своју
имовину и добити додатни извор прихода у виду дивиденди од економских
активности циљног друштва. Преузимање ће допринети да се побољша
конкурентност циљног друштва кроз инвестиције и услове пословања. У
пословање ће се увести европски стандарди квалитета, а политика цена ће се
развијати и пратити кретања на тржишту и формирати на основу односа понуде и
потражње.
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На основу претходно наведеног, Комисија је закључила да предложена
трансакција, неће негативно утицати на услове конкуренције у Републици Србији.
Осим у Републици Србији предметна трансакција је пријављена Антимонополској
комисији у Украјини.
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
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