Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-678/2013-6
Датум: 27.11.2013. годинe
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник РС“
број 51/09 и 95/13) 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. 1/0-06-686/2013-1 од 8. новембра
2013. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-678/2013 коју је у име
клијента друштaва «Uniqa International AG» из Беча, Аустрија са регистрованим
седиштем на адреси Untere Donaustraβe 21, по приложеном пуномоћју поднеla адвокат
Срђана Петронијевић из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и Партнери из
Београда, ул. Француска 27, дана 27.11. 2013. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем контроле од стране друштва «Uniqa International AG» из Беча,
Аустрија са регистрованим седиштем на адреси Untere Donaustraβe 21, пoд мaтичним
брojeм FN 180177 t, над друштвима Неживотно осигурање «Basler» а.д.о. са седиштем
на адреси Ресавска 29 Београд, Србија, матични бр.20315431 и Животно осигурање
«Basler» а.д.о. са седиштем на адреси Ресавска 29 Београд, Србија, матични
бр.20310065, до чега долази на основу уговорног преузимања 100% удела у овим
друштвима, од претходних власника тих удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио уплату
износа од 2.852.167,50 (двамилионаосамстотинапедестдвехиљадестошездесетседам и
50/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције бр. 840-0000000880668-16,
отворен код Управе за трезор, Министарствa финансија, с позивом на број 6/0-02678/2013, што представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине
накнаде за издавање 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.
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Образложење
Срђана Петронијевић, адвокат из Београда, по приложеном пуномоћју друштва
„Uniqa International AG" поднeла је 05. 11. 2013. године Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 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 Uniqa International AG (у даљем тексту: Uniqa или подносилац пријаве)
je повезано друштво Uniqa Insurance Group AG, и исто је матично друштво Uniqa групе.
[...]1
У Србији Uniqa група послује преко своја три контролисана друштва и то: у
области животног осигурања преко Uniqa животно осигурање Београд, које искључиво
нуди услуге из области животног осигурања; у области неживотног осигурања преко
Uniqa неживотно осигурање Београд, које је специјализовано за пружање услуга из
области неживотног осигурања, док се пројекти за развој некретнина, обављају преко
Uniqa Real Estate д.о.о. Београд, које је део групе за управљање некретнинама.
Циљна друштва у предложеној трансакцији која има интернационални
карактер јесу Неживотно осигурање «Basler» а.д.о. са седиштем на адреси Ресавска 29
Београд, Србија, Животно осигурање «Basler» а.д.о. са седиштем на адреси Ресавска 29
Београд, Србија, као и »Basler» осигурање Загреб, Хрватска. Полазећи од законских
надлежности Комисије, која ефекте концентрације утврђује и оцењује само у оквирима
домаћег националног тржишта (релевантно географско тржиште је дефинисано као
национално како је наведено у наставку текста), то су за оцену последица спровођења
ове концентрације, релевантна само она циљна друштва која су регистрована као
активна у Републици Србији. У складу са тим, Комисија у поступку оцене
дозвољености ове концентрације, није узела у обзир и она циљна друштва која се
налазе на територији других држава.
Basler друштва у Републици Србији су део швајцарске осигуравајуће групе
Балоаз, европског пружаоца услуга осигурања. Ова друштва у Србији у својој понуди
имају широк спектар услуга осигурања који се непрестано увећава од оснивања у 2007.
години. [...]
Подносилац је у склопу достављене документације приложио све прописане
податке, који се односе како на подносиоца пријаве, тако и на циљна друштва.
Према информацијама које су од стране подносиоца пријаве достављене
Комисији, као и приложене пратеће документације, утврђено је да је испуњен законски
основ из чл. 61. Закона о заштити конкуренције, при чијем достизању постоји обавеза
подношења пријаве концентрације.
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Заштићени подаци
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Комисији је од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне
концентрације, односно акт њеног спровођења, достављена копија Уговора о купопродаји акција, потписаног 21.10. 2013. године.[…]. Комисија је достављени документ
који су заинтересоване стране потписале, прихватила као исправан акт о
концентрацији.
Подносилац пријаве сматра да као релевантно тржиште производа/услуга за
потребе ове концентрације треба дефинисати у оквиру тржишта осигурања, два
посебна тржишта и то: тржиште животног и тржиште неживотног осигурања. Даље, ова
два тржишта се такође могу делити на онолико тржишта производа и услуга, колико
има различитих врста покривених ризика.
У oвoj прeдмeтнoj кoнцeнтрaциjи, активности страна се преклапају у погледу
животног и неживотног осигурања у Републици Србији, али она неће довести до
антиконкурентских проблема на било ком релевантном тржишту, какав закључак је од
стране Комисије опредељен на основу структуре сваког од ових тржишта, броја
учесника активних на сваком од њих, њихове појединачне снаге, као и промене
тржишне снаге подносиоца пријаве након преузимања циљног/циљних друштава.
Релевантно географско тржиште за потребе ове пријаве је територија Републике
Србије.
Тржишни удели учесника концентрације и њихових конкурената који су
опредељени од стране подносиоца пријаве за оба релевантна тржишта, износе како
следи и то:
Тржиште животног осигурања:[...]
Тржиште неживотног осигурања: […]
Након спроведене концентрације, комбиновани тржишни удео учесника у
животном и неживотном осигурању биће испод [..]
Будући да предложена трансакција не може и неће значајније утицати на
релевантни сектор у Србији, она неће проузроковати никакво спречавање,
ограничавање или нарушавање конкуренције, пре свега стварањем, односно јачањем
доминантног положаја на релевантном тржишту Републике Србије.
Приликом доношења своје одлуке, Комисија је ценила чињеницу да између
активности учесника ове концентрације постоји преклапање активности у оквиру
географског простора Републике Србије, али да оно није значајно у мери у којој би
дошло до нарушавања тржишта, због чега је закључено да ни на једном домаћем
релевантном тржишту ова пословна трансакција неће створити никакве, забрињавајуће
конкурентске последице.
Разлог за спровођење ове трансакције лежи у чињеници да пoднoсилaц приjaвe
види прeдмeтну трaнсaкциjу кao дoбру инвeстициoну прилику. Прeдлoжeнa
трaнсaкциja, прeмa тoмe, прeдстaвљa инвeстициoнo улaгaњe од стране подносиоца
пријаве[...] Потрошачи ће овом трансакцијом имати погодности од ширег спектра
производа по конкурентним ценама.
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На основу укупно утврђеног чињеничног стања у предметном управном
поступку и његове анализе, Комисија је закључила да се у конкретном случају 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.
- Архива
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Иван Угрин, члан Савета
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