Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-570/2013-5
Датум: 26.09.2013. 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. 1/0-06-332/2013-7 од 06. августа
2013. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-570/2013 коју је у име
клијенaта друштaва „Metinvest B.V.“, сa рeгистрoвaним сeдиштeм на адреси
Alexanderstraat 23, 2514 JM’s-Gravenhage, Холандија, и „Black Iron Inc.“, са
регистрованим седиштем на адреси 65 Queen Street West, Suite 800, PO Box 71, Торонто,
Канада по приложеном пуномоћју поднела Марина Булатовић, адвокат из Београда ул.
Булевар Арноја Чарнојевића 186, дана 26. септембра 2013. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту до
које долази успостављањем непосредне заједничке контроле друштва „Metinvest B.V.“,
сa рeгистрoвaним сeдиштeм на адреси Alexanderstraat 23, 2514 JM’s-Gravenhage,
Холандија, матични број 24321697 и друштва „Black Iron Inc.“, са регистрованим
седиштем на адреси 65 Queen Street West, Suite 800, PO Box 71 Торонто, Канада,
матични број 2248964, над друштвом „Black Iron Limited“ које је основано и
регистровано у складу за законима Кипра, под матичним бројем 197096, са
регистрованим седиштем на адреси 1 Lampousas Street, 1095, Никозија, Кипар и
посредне контроле над његовим зависним друштвима „Shymanivske Steel“ – друштвом
са ограниченом одговорношћу, које је основано и регистровано у складу за законима
Украјине под матичним бројем 35201059, са регистрованим седиштем на адреси Nadii
Street, 1, Shyroke, Дњипропетровск регион 53700, Украјина, и „Zelenivske Steel“ –
друштвом са ограниченом одговорношћу, које је основано и регистровано у складу за
законима Украјине под матичним бројем 35201038, са регистрованим седиштем на
адреси Nadii Street, 1, Shyroke, Дњипропетровск регион 53700, Украјина.
II УТВРЂУЈЕ СЕ 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 6/0-02-570/2013-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање
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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 Марина Булатовић из Београда, по приложеном пуномоћју друштава
„Metinvest B.V.“ и „Black Iron Inc“ поднела је 28. 08. 2013. године Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) у име својих клијената, пријаву
концентрације (у даљем тексту: пријава). Прегледом поднете документације, Комисија
је утврдила да је иста потпуно усклађена са Уредбом о садржају и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“ бр.89/2009), чиме су се стекли услови
за одлучивање Комисије у овој управној ствари.
Друштво „Metinvest B.V.“ (у даљем тексту: Metinvest, или први подносилац
пријаве), једно је од два друштва стицаоца контроле над друштвом „Black Iron Limited“
у предметној пословној трансакцији. Реч је о холандској холдинг компанији вертикално
интегрисаних друштава активних у сектору рударства и челика. Metinvest и његова
зависна друштва (у даљем тексту: Metinvest група) су активна у свим фазама
производње челика, почев од ископавања руде гвожђа, коксног угља, изливања и
производње кокса, до полуготових и готових челичних производа и интернационалног
трговања по овом структуром производа. Metinvest група је организована на бази два
сектора: сектор за рударство и сектор за челик, као и две дирекције: дирекција за
испоруку и дирекција за продају.
Metinvest групом управља друштво са ограниченом одговорношћу Metinvest
Holding, основано 2006. године од стране SCM (System Capital Management) Limited (у
даљем тексту: SCM) у циљу пружања стратешког управљања SCM-овог пословања које
се односи на рударство и челик. Седиште компаније је на Кипру и она је под контролом
истоименог украјинског конгломерата. Украјински SCM послује у пет кључних
индустрија и то: рударство и метали, производња и дистрибуција енергије, финансије
(банкарство и осигурање), некретнине и телекомуникације. Поред тога, SCM поседује и
управља средствима у осталим секторима укључујући медије, ископавање глине,
трговину нафтним дериватима, малопродају, рударску опрему, бензинске пумпе за
точење горива, хотеле, пољопривреду, фудбал и транспорт.
[...]1
Други подносилац пријаве и стицалац контроле у овој трансакцији, друштво
„Black Iron Inc.“ (у даљем тексту: Black Iron Inc., или други подносилац пријаве), је
канадско холдинг друштво које се бави истраживањем и развојем руде гвожђа у
Украјини. Друштво Black Iron Inc. је основано 29. јуна 2010. године за потребе стицања,
истраживања и развоја минералних својстава. Други подносилац пријаве је холдинг
друштво које самостално не обавља било коју активност. Дана 25. октобра 2010.
године, ово друштво је стекло циљно друштво, које поседује 100% регистрованог
капитала друштва „Shymanivske Steel“, као и друштва „Zelenivske Steel“.
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Заштићени подаци
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Друштво Black Iron Inc. има три потпуно зависна друштва и то: циљно друштво
„Black Iron Limited“, „Shymanivske Steel“ и „Zelenivske Steel“ (у даљем тексту: Black
Iron група).
Циљно друштво у предложеној трансакцији, „Black Iron Limited“, до спровођења
ове концентрације под искључивом контролом је друштва Black Iron Inc.. Кроз друштво
„Shymanivske Steel“, активности циљног друштва су фокусиране на истраживање и
развој Shymanivske пројекта руде гвожђа у Украјини. Поред тога, циљно друштво
поседује дозволу за истраживање за Zelenivske пројекат кроз друштво „Zelenivske
Steel“.
[...]. Из тога следи да циљно друштво није активно у Србији и да није повезано
са друштвима у Србији (било да су у питању добављачи, купци, или конкуренти) или са
било којим тржиштем/тржиштима у Републици Србији.
У Србији, један од подносиоца пријаве (Metinvest) је присутан преко свог
зависног друштва основаног 2008. године са седиштем у Београду, под називом
„Metinvest SMC d.o.o. Beograd“. Ово домаће друштво тржиште Републике Србије, као и
тржишта суседних земаља, примарно снабдева челичним производима дугуљастог
облика. Једино је друштво које је повезано са учесницима концентрације, и сматра се
учесником на тржишту Републике Србије. Претежна регистрована делатност овог
домаћег друштва јесте трговина на велико металима и металним рудама.
Подносилац је у склопу достављене документације приложио све прописане
податке, који се односе како на подносиоце пријаве, тако и на онај део пословања који
се преко претходно дефинисаног домаћег зависног друштва Metinvest групе, реализује
на тржишту Републике Србије. Ти подаци, између осталог укључују, како приходе које
је реализовала група којој припада један од подносиоца пријаве на светском тржишту,
тако и приходе које је ова група остварила преко свог контролисаног друштва у
Републици Србији, и исти се налазе у документацији предмета.
Према информацијама које су од стране подносиоца пријаве достављене
Комисији, као и приложене пратеће документације, утврђено је 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 својих зависних друштава активан на тржишту Републике
Србије, на нашем националном тржишту својим пословањем остварио је 2012. године
приход који је значајно изнад прописаног законског прага, који се односи на приход
учесника концентрације остварен на домаћем тржишту. У односу на све претходно
изнето, закључено је да је у конкретном случају 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, достављена Изјава (Declaration) која
показује обавезу и намеру страна да спроведу трансакцију (у оригиналном тексту и са
преводом овог документа на српски језик овереним од стране судског преводиоца за
енглески језик), [...] Комисија је достављени документ који су заинтересоване стране
потписале, прихватила као исправан акт о концентрацији.
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Предложена трансакција ће се спровести кроз упис 49% акција у циљном
друштву од стране друштва Metinvest. То ће ово друштво ставити у позицију утицајног
акционара циљног друштва, као и његових зависних украјинских друштава
„Shymanivske Steel“ и „Zelenivske Steel“ – која су 100% под контролом циљног
друштва.
Као резултат предложене трансакције, друштво Metinvest ће постати власник
49% капитал учешћа у циљном друштву. Други подносилац пријаве и стицалац
контроле над циљним друштвом (друштво Black Iron Inc.), ће наставити да развија и
управља пројектима на тај начин што ће поседовати 51% капитал учешћа у циљном
друштву. [...]
Након закључења предложене трансакције, стране ће вршити заједничку
контролу над циљним друштвом, као и заједничку посредну контролу над његовим
зависним друштвима – „Shymanivske Steel“ и „Zelenivske Steel“. [...]
Подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа за потребе ове
концентрације може дефинисати као тржиште руде гвожђа. Активности циљног
друштва, кроз његова два зависна друштва/пројекта (Shymanivske пројекат и Zelenivske
пројекат) се односе на производњу/ископавање једино концентрата руде гвожђа и не
обухватају другу врсту руде гвожђа.
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Учесници концентрације тренутно немају никакве планове који се односе на
улагања у релевантни сектор (сектор руде гвожђа) у Републици Србији. Комисија је
закључила да ова трансакција не изазива никакву забринутост нити потенцијалне
проблеме у односу на њене последичне конкурентске ефекте. Ово из разлога што се у
конкретном случају ради о класичној екстериторијалној концентрацији. Конкретно,
друштво које се сматра циљним, нема никакав облик непосредне или посредне
присутности, односно активности на тржишту Републике Србије, због чега се ефекти
спровођења ове концентрације какви год и колики год били, не могу ни у ком облику,
нити интезитету пренети на наше национално тржиште.
Становиште је Комисије да одобравање спровођења предметне концентрације не
доводи до стварања или јачања доминантне тржишне позиције њених учесника на
претходно дефинисаном релевантном тржишту. До тога посебно не долази, односно
неће доћи, путем стварања или јачања доминантног положаја учесника ове
концентрације на том тржишту, посматрано и квалификовано у односу на географски
простор Републике Србије. Ово нарочито због претходно истакнуте чињенице, да
циљно друштво није учесник на нашем тржишту, односно да нема никакав облик
присутности, нити активности у Србији, па је закључено да се у конкретном случају
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ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 19. Закона, због чега 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
Иван Угрин, члан савета
-Архива
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