Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-647/2013-3
Датум: 08. новембар 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),
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. 1/0-06-618/2013-7 од 3. октобра
2013. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-647/2013-1, коју је по
приложеном пуномоћју поднео Бојан Вучковић, адвокат из Београда, ул. Ресавска бр.
23, у име друштава "Group DF Holdings Limited" са регистрованим седиштем на адреси
Ko 11, Anthoupoli 2302, Никозија, Кипар, дана 08. новембра 2013. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ

I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва
"Group DF Holdings Limited" регистрованог под бројем НЕ 226796, са седиштем на
адреси Ko 11, Anthoupoli 2302, Никозија, Кипар, над друштвом "Tolexis International
Limited", које је регистровано под бројем НЕ 293039, са седиштем на адреси Aimiliou
Chourmouziou, Lophitis Business Center, 6th Floor, Flat/Оffice 601, 3035, Лимасол, Кипар,
тако што ће друштво "Group DF Holdings Limited" на основу Уговора о повећању
капитала, стећи већински удео у капиталу друштва "Tolexis International Limited".
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 6/0-02-647/2013-1, 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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Образложење
Кипарско холдинг друштво Group DF Holdings Limited (у даљем тексту:
Group DF, или подносилац пријаве), поднело је 23. октобра 2013.
године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), преко пуномоћника, Бојана Вучковића, адвоката из Београда, ул. Ресавска
бр. 23, пријаву концентрације број 6/0-02-647/2013-1 (у даљем тексту: пријава).
Подносилац пријаве је 05. новембра о.г исту допунио поднеском бр. 6/0-02647/2013-2. 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).
Друштво Group DF (претходни назив друштва био је Sangar Investments Limited),
представља групу друштава чија је основна делатност заснована на производњи
ђубрива, титанијума, дистрибуцији гаса, као и банкарским пословима. Пословни
потрфолио друштва такође чини и пољопривреда, активности у домену медија,
производња соде у праху, развој енергетске инфраструктуре и непокретности.
Производни погони подносиоца пријаве највећим делом су лоцирани у Украјини.
Комисија констатује да подносилац пријаве на тржишту Републике Србије нема
своја зависна друштва, већ је на истом присутан кроз дистрибуцију различитих врста
производа као што су: титанијум диоксид, амонијум нитрат, НПК ђубрива, натријум
нитрат, карбамид (уреа) и винил ацетат мономер. Друштво Group DF се бави продајом
својих производа директно (преко дистрибутера под његовом контролом), или преко
независних дистрибутера као што је друштво Tolexis International Limited.
Друштво Tolexis International Limited (у даљем тексту: Tolexis, или циљно
друштво), као самосталан и независан дистрибутер, бави се искључиво купопродајом
хемијских и минералних производа - пре свега титанијум диоксида, а затим ђубрива,
титанијумских минерала и титанијумских металургијских производа. Како се циљно
друштво не бави производњом, упућено је на кооперацију са произвођачима хемијских
производа, тако што сировим материјалима снабдева водеће фирме које послују у
сектору пољопривреде, металургије, боје и лакова и др. Ово друштво је такође активно
и у пружању логистичких услуга, а које се односе на транспорт робе камионима,
контејнерима, бродовима, железницом итд. Као и подносилац пријаве, тако и циљно
друштво није присутно на тржишту Републике Србије преко својих зависних друштава.
Друштво Tolexis је на нашем националном тржишту присутно искључиво кроз
директну продају титанијум диоксида крајњим купцима.
Комисија констатује да пошто је укупан годишњи приход подносиоца пријаве
остварен на светском тржишту у 2012. години, као години која претходи години
концентрације, већи од сто милиона евра, и да је у истој години на тржишту Републике
Србије ово друштво остварило приход већи од десет милиона евра, предложена
пословна трансакција испуњава услов прописан чланом 61 став 1 Закона, а у вези
постојања обавезе њене пријаве Комисији, ради издавања одобрења за спровођење.
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен у оригиналном тексту и
овереном преводу на српски језик, Уговор о повећању капитала који је закључен 15.
октобра 2013. године, између друштва Tolexis и друштва Group DF, на основу кога
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подносилац пријаве путем докапитализације стиче већински удео у капиталу циљног
друштва, као и контролу над његовим зависним друштвима и филијалама. Комисија је
овај Уговор прихватила као валидан акт правног основа ове екстериторијалне
концентрације.
Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа
за предметну концентрацију, као релевантно тржиште производа предложио тржиште
титанијум диоксида. Овакав предлог дефиниције релевантног тржишта производа
подносилац пријаве заснива на чињеници да циљно друштво у Републици Србији
продаје искључиво један производ и то титанијум диоксид (најважнија примена овог
оксида титанијума је у бељењу пигмената за боје, папир и пластику). За разлику од
циљног друштва, подносилац пријаве се бави како производњом титанијум диоксида
тако и његовом продајом на бројним тржиштима, укључујући и тржиште Републике
Србије. Анализирајући пословне активности учесника концентрације на тржишту
Републике Србије, Комисија сматра да предложену дефиницију релевантног тржишта
производа треба прецизирати. Обзиром да је циљно друштво присутно на нашем
националном тржишту искључиво кроз продају титанијум диоксида, Комисија је
дефинисала релевантно тржиште производа, као тржиште продаје титанијум диоксида.
Подносилац пријаве предметне концентрације се приликом предлога дефиниције
релевантног географског тржишта, позвао на географски обим тржишта који је
утврдила Европска Комисија, а при коме је релевантно географско тржиште - Европска
економска област. Подносилац пријаве, мада свестан чињенице да је Комисија
задужена за оцену ефеката концентрације на тржишту Републике Србије, ипак сматра
да би се релевантно географско тржиште могло дефинисати ширим од тржишта Србије.
У односу на изнети предлог и став подносиоца пријаве у вези дефиниције релевантног
географског тржишта, Комисија сматра да она на предложени начин није у потпуности
прихватљива, будући да би усвајањем таквог предлога изостала правилна процена
ефеката спровођења предметне концентрације на националном тржишту. Због тога је
Комисија понуђену дефиницију релевантног географског тржишта, изменила на начин
да она обухвата тржиште Републике Србије, у складу са законским надлежностима
Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију
процењује за оквир националне територије.
Подносилац пријаве је определио појединачне тржишне уделе учесника
концентрације на релевантном тржишту производа у Републици Србији. На основу
појединачних тржишних удела учесника концентрације, Комисија је проценила да је
њихов заједнички удео на релевантном тржишту вишеструко нижи од доње границе
удела која према законским одредбама чини претпоставку постојања доминантног
тржишног положаја. Друштво Group DF је у претходној години на тржишту Републике
Србије пласирало значајно веће количине титанијум диоксида у односу на циљно
друштво. Као конкуренте како на европском, тако и на српском тржишту, подносилац
је навео друштва Huntsman, Kronos, Cristal и Dipont.
Комисија закључује да је примарни циљ ове по свом карактеру вертикалне
концентрације, да друштво Group DF дистрибуцију својих производа учини што
ефикаснијом, односно да користи сва искуства циљног друштва која су везана за
продају и дистрибуцију не само релевантног производа, већ и осталих која се налазе у
производном портфолију Group DF. Вертикални ефекти предметне концентрације у
највећем свом делу огледаће се пре свега у унапређењу дистрибуције производа и
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оптимизацији трошкова логистике које има Group DF, а мањим делом кроз
"преузимање" удела на тржишту продаје. Комисија такође процењује да ће се тржишни
удео подносиоца пријаве на тржишту Републике Србије увећати најмање за онај
тржишни удео који тренутно има циљно друштво.
На основу коришћења и анализе података и информација које је Комисији
доставио подносилац пријаве, 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, у смислу члана 19 Закона, 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
Проф. др Весна Бесаревић, члан Савета
Доставити:
 Адвокату Бојану Вучковићу,
ул. Ресавска бр. 23
11000 Београд
 Сектору за материјално - финансијске послове
 Архиви
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