Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-489/2013-10
Датум: 14.октобар 2013. године
Београд
На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09, у даљем тексту: Закон), 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 број 1/0-06-618/2013-1 од 3. октобра 2013. године,
одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-489/2013-1, од
10. јула 2013. године, коју су по приложеном пуномоћју поднели Јосиф
Јушковић, Жанка Вулетић и Миодраг Мишовић из Београда ул. Милентија
Поповића бр. 5б, у име друштва „Piraeus Bank“ S.A., са регистрованим
седиштем на адреси ул. Аmerikis бр. 4, 105 64 Атина, Грчка, уписаног у Oпштем
трговачком секретаријату под бројем 225501000, (бивши број у Регистру
акционарских друштава 6065/06/В/86/04), дана 14. октобра 2013. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје преузимањем контроле од стране друштва „Piraeus Bank“
S.A, са регистрованим седиштем на адреси ул. Аmerikis бр. 4, 105 64 Атина,
Грчка, уписаног у Општем трговачком секретаријату под бројем 225501000
(претходни 6065/06/В/86/04), над целокупним банкарским пословањем свих
филијала друштва „Cyprus Popular Bank Public Co“ Ltd. са седиштем на адреси
Limasol avenija 154, 2025 Nikozija, Kipar, уписаног у регистар друштава под
бројем 124018404001 (претходни 70856/006/B/11/0002) које се налазе и послују
на грчком тржишту.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року извршена уплата износа од
25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Народне Банке Србије, 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.

1

Образложење
Друштво „Piraeus Bank“ S.A, са седиштем на адреси ул. Аmerikis бр. 4,
105 64 Атина, Грчка, које је регистрованo у Општем трговачком секретаријату
(GEMH) под бројем 225501000 (у даљем тексту: Piraeus Bank или подносилац
пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) 10. јула 2013. године преко овлашћених пуномоћника, Јосиф
Јушковић, Жанка Вулетић и Миодраг Мишовић из Београда ул. Милентија
Поповића бр. 5б, пријаву концентрације број 6/0-02-489/2013-1 (у даљем тексту:
пријава). Допуном документације која је Комисији достављена 24. јула, 1. и 26.
августа и 13. и 25. септембра 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 целости уплатио износ накнаде
за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива.
Подносилац пријаве је у предметном управном поступку поставио и
захтев да се сва достављена документација која се односи на њега, узме у обзир
приликом решавања све четири пријаве концентрације (три кипарске банке и
Milenijum Banke Grčke), с обзиром да се ради о истом подносиоцу у све четири
пријаве концентрације, као и да су подаци о овом друштву идентични по свим
поднетим пријавама. Решавајући по наведеном захтеву, члан Савета Комисије за
заштиту конкуренције, по Овлашћењу председника Комисије за заштиту
конкуренције број: 1/0-06-332/2013-5 од 29. маја 2013. године, донео је
Закључак којим се усваја захтев друштва „Piraeus Bank“ S.A. број 6/0-02489/2013-4 од 1. августа 2013. године.
„Piraeus банка“ основана је 1916. године у Атини. У периоду од 1991.
године, када долази до приватизације ове банке, приметан је изразити раст
банке, не само у Грчкој, већ и у земљама југоисточне Европе. Овај раст се
првенствено манифестовао кроз оснивање сопствених зависних компанија чије
се пословање углавном базирало у области пружања финансијских услуга у
читавом низу земаља овог дела Европе, као и кроз преузимања других друштава
односно банака. Овакав начин пословне експанзије био је првенствено
условљен потребом да се задовоље, како растуће потребе за банкарским
средствима грчких предузетника и компанија, тако и све захтевније потребе
клијената у својству физичких лица, за комплетнијим и потпунијим
асортиманом услуга. Данас ова банка заузима четврту позицију са становишта
величине финансијских институција у Грчкој, док су акције ове групе котиране
на Атинској берзи. Пословну политику банке води Скупштина акционара, која
бира Управни Одбор у чијoj су надлежности управљачки послови у циљу
реализације унапред дефинисаних пословних циљева. Piraeus банка своје
пословну делатност, која се састоји од низа активности и услуга из области
банкарског пословања, обавља и на међународном банкарском тржишту. Међу
најзаступљенијим активностима су: сектор кредитирања, обезбеђивање
новчано-финансијских услуга, брокерски послови, управљање капиталом,
услуге лизинга и рентирања, мењачки послови, управљање технолошким и
грађевинским привредним друштвима, телекомуникационим компанијама итд.
Своје пословање, подносилац пријаве базира првенствено у сарадњи са малим и
средњим предузећима, као и у пословању са становништвом. Поред тога, Piraeus
Bank Grupa има значајну понуду услуга намењених пољопривредницима,
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нарочито од преузимања одабраних средстава и обавеза некадашње ATE банке.
Банка је водећи пружалац иновативних банкарских услуга у пословима са
становништвом, и важан чинилац у финансирању лизинга и транспорта у
Грчкој. Piraeus банка је лидер на тржишту услуга електронског банкарства (под
брендом „winbank“) и у финансирању еколошких пројеката или средстава са
производима и услугама који се прилагођавају захтевима клијента („зелено
банкарство“). Банка поседује и разгранату мрежу филијала лоцираних не само у
Грчкој, већ и у још осам европских земаља од којих су четири чланице ЕУ и
једној афричкој држави. На глобалном, светском тржишту у пословној години
која претходи години пријаве концентрације (2012. година), ова група је
остварила укупне приходе који вишеструко надмашују прописане финансијске
прагове, који сходно Закону, представљају услов за постојање обавезе пријаве
концентрације.
Подносилац пријаве на територији Републике Србије присутан је преко
свог зависног друштва „Piraeus Bank“ а.д. Београд. Ово домаће друштво
основано је 1995. године, са седиштем у Београду – Новом Београду на адреси
Милентија Поповића бр. 56. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне
регистре под матичним бројем 17082990, и шифром делатности 6419 – остало
монетарно пословање. Пословну делатност ове банке, претежно чине
активности и услуге кредитирања, мењачких послова, пружања новчанофинансијских услуга итд. Ова банка, на територији Републике Србије поседује
разгранату мрежу филијала које су лоциране у свим већим градовима.
Привредно друштво за финансијски лизинг „Piraeus Leasing“ d.o.o.
Beograd, основано је 2007. године, са седиштем у Београду – Новом Београду на
адреси Милентија Поповића бр. 56. Оснивачи и чланови друштва су „Piraeus
Bank“ SA са 51% удела и „Piraeus Bank“ а.д. са 49% удела. Друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20321415,
и шифром делатности 6491 – финансијски лизинг. Лизинг је финансијски
инструмент који служи за средњорочно или дугорочно финансирање, да би се
набавила и искористила основна средства (путничка возила, лака возила,
камиони и тешка возила, опрема) која компаније, предузетници и приватници
користе у продуктивне и инвестиционе сврхе или за личну употребу.
Привредно друштво за изнајмљивање аутомобила „Piraeus Rent“ d.o.o.
Beograd, основано је 2007. године, са седиштем у Београду – Новом Београду на
адреси Милентија Поповића бр. 56. Једини оснивач и контролор овог друштва је
„Piraeus Bank“ SA са 100% удела. Друштво је регистровано у Агенцији за
привредне регистре под матичним бројем 20305487, и шифром делатности 7711
– изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.
„Cyprus Popular Bank Public Co“ Ltd. (у даљем тексту: Cyprus Popular
Bank или циљно друштво) регистрована је Републици Кипар, са седиштем на
адреси Limasol avenija 154, 2025 Nikozija. Ова кипарска банка основана је 1901.
године, и у протеклом периоду прошла је кроз бројне промене. Све пословне
активности банка је обављала на развијеном банкарско-финансијском тржишту
које је обухватало бројне новчано-финансијске трансакције, кредитне послове,
корпоративно банкарство, мењачке послове и др. На територији Грчке ова банка
је пословала у 129 филијала. Циљно друштво, на тржишту Републике Србије
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није присутно ни путем директног присуства, нити путем повезаних односно
зависних друштава, па самим тим на овом тржишту до данас није остварило
било какав приход по било ком основу.
До предметне концентрације и преузимања ове кипарске банке долази у
време свеопште кризе финансијског сектора у Европи и свету. Наиме, „Piraeus
Bank“ S.A., из Атине је 26. марта 2013. године потписала Споразум о
преузимању целокупног банкарског пословања и филијала циљног друштва на
територији Грчке. Споразум је уследио као одговор на позив упућен грчким
банкама од стране грчке владе, Централне банке Грчке и Хеленског фонда за
финансијску стабилност (HSFS), а у вези са преузимањем мреже филијала и
пословања ове кипарске банке у Грчкој. У овој пословној трансакцији Cyprus
Popular Bank је институција у поступку ликвидације, а орган у поступку
ликвидације, Централна банка Кипра, издала је уредбу која се односи на продају
купцу (Piraeus Bank) грчког пословања (129 филијала) Cyprus Popular Bank.
Предметна трансакција треба да обезбеди стабилност грчког банкарског
сектора, помоћ Кипру у решавању кризе и обезбеђењу штедиша, клијената и
запослених у овој кипарској банци у Грчкој. Након преузимања кипарских
банака, (3 пословне банке) банкарска група Piraeus пословаће са више од 1500
филијала и имати преко 20.000 запослених.
Подносилац пријаве је Комисији, као саставни део предметне
документације, доставио и уговор о купопродаји циљног бизниса (Уговор о
продаји и преносу) од 26. марта 2013. године. У наведеном документу
прецизирана је пословна трансакција, према којој се уговара пренос са циљног
друштва (Cyprus Popular Bank), на подносиоца пријаве (Piraeus Bank) имовине,
права и обавеза везаних за целокупно банкарско пословање и имовину (129
филијала) којим ова банка располаже на грчком банкарском тржишту. У овој
пословној трансакцији на страни продавца Cyprus Popular Bank појављује се
Централна Банка Кипра, као орган поступка ликвидације за Cyprus Popular
Bank.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа/услуга,
подносилац пријаве је као релевантно тржиште услуга предложио читав низ
специфичних банкарских активности, које чине потрфолио услуга циљног
друштва. Међу значајнијим банкарским пословима су све врсте кредитних
послова, посредовање у међубанкарским трансакцијама, послови везани за
корпоративно банкарство, послови у вези са обвезницама, пружање
одговарајућих гаранција, мењачки послови као и послови везани за располагање
покретном и непокретном имовином клијената и други послови. Наведени
предлог релевантног тржишта производа/услуга Комисија је оценила као
исправан.
У конкретном случају, у географском смислу Комисија је релевантно
тржиште производа/услуга, дефинисала као национално тржиште Републике
Србије. У складу са наведеним може се закључити да ће подносилац пријаве, са
аспекта свих пословних активности које је и до сада обављао, задржати исту
позицију у односу на своје конкуренте у Републици Србији, односно да
предметна концентрација, на овом тржишту неће произвести никакве ефекте.
Такође, Комисија је оценила да предметна концентрација, неће довести до
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негативних последица у погледу промене степена концентрисаности на овако
географски дефинисаном релевантном тржишту производа/услуга. До оваквог
закључка Комисија је дошла на основу показатеља да циљно друштво ни на који
начин (директно или индиректно или преко својих зависних друштава) није
присутно, па самим тим ни активно на територији Републике Србије. У прилог
оваквом ставу Комисије говори и чињеница да Cyprus Popular Bank до сада није
остварио било какав приход у Републици Србији по било ком основу.
Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све
законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености
концентрације, на основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о
дозвољеној концентрацији, будући да њеним спровођењем не долази до
значајног ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције, пре свега
стварањем или јачањем доминантног положаја учесника ове концентрације, 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 пријема решења.

П. О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Проф. др Весна Бесаровић, члан Савета
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