Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-292/2014-4
Датум: 23. мај 2014. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“ број 47/2011), 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. 1/0-06-314/2014-1 од 15. маја 2014. године, одлучујући
по пријави концентрације број 6/0-02-292/2014-1, коју је по приложеном
пуномоћју поднела адвокат Маја Станковић из Београда, ул. Његошева бр. 26 у
име клијената, привредних друштава „Philip Morris Global Brands INC“, са
седиштем на адреси Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209
Orange Street, Вилмингтон, Делавер, Сједињене Америчке Државе, матични број
100959791, и „U.S. Smokeless Tobacco Company LLC“, матични број S345194-7,
са седиштем на адреси Corporation Trust Company, 4701 Cox Road, Suite 285, Glen
Allen, VA 23060, Сједињене Америчке Државе, дана 23. маја 2014. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје променом облика контроле из непосредне индивидуалне у
непосредну заједничку контролу друштава „Philip Morris Global Brands INC“, са
седиштем на адреси Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209
Orange Street, Вилмингтон, Делавер, Сједињене Америчке Државе, матични број
100959791, и „U.S. Smokeless Tobacco Company LLC“, матични број S345194-7,
са седиштем на адреси Corporation Trust Company, 4701 Cox Road, Suite 285, Glen
Allen, VA 23060, Сједињене Америчке Државе, над друштвом „Profigen LLC“,
матични број 131304307, са седиштем на адреси Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Вилмингтон, Делавер, Сједињене
Америчке Државе, до чега долази куповином од стране „Philip Morris Global
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Brands INC“, 60% удела овог друштва, од његовог досадашњег јединог члана и
деоничара „U.S. Smokeless Tobacco Company LLC“, уз истовремено
успостављање и посредне заједничке контроле над његовим зависним друштвoм
„Profigen do Brasil LTDA“.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року, од стране подносиоца
пријаве, 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 износа 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.
Образложење
Адвокат Маја Станковић из Београда, ул. Његошева бр. 26, по
приложеном пуномоћју, у име клијената, привредних друштава „Philip Morris
Global Brands INC“ и „U.S. Smokeless Tobacco Company LLC“ (у даљем тексту:
подносиоци пријаве или PMGB, односно USSTC), поднела је Комисији за
заштиту конкуренције дана 30. априла 2014. године (у даљем тексту: Комисија),
пријаву концентрације, заведену под бројем 6/0-02-292/2014-1. Допуном пријаве,
која је достављена Комисији дана 13. маја, иста је употпуњена и у свему
усаглашена са прописом којим је уређен садржај и начин њеног подношења,
чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије у овој управној
ствари. Саставни део допуне пријаве чини и доказ о уплати извршеној 06. маја
2014. године, којим се потврђује да је у целости уплаћен прописани износ за
издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
Друштво „Philip Morris Global Brands INC“. (PMGB), као један од
подносилаца пријаве концентрације, основано је и организовано у складу са
законима Делавера, под матичним бројем 100959791, и регистрованим седиштем
на адреси Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209 Orange Street,
Вилмингтон, Делавер, Сједињене Америчке Државе. Матично друштво читаве
Philip Morris групе друштава, па самим тим и једини оснивач и власник овог
подносиоца пријаве, јесте холдинг друштво „Philip Morris International INC“. Са
становишта организационе структуре, обима пословних активности, асортимана
високо брендираних производа које нуди на глобалном тржишту, ова група
представља једног од најпознатијих произвођача и једног од најуспешнијих
продаваца цигарета и других дуванских производа у светским размерама.
Основну делатност друштва PMGB управо чине производња и продаја широког
асортимана цигарета и других дуванских производа на тржиштима изван
Сједињених Америчких Држава, у коме је заступљен велики број како локалних,
тако и интернационалних брендова. Пласман својих производа, ово друштво
реализује на више од 180 националних тржишта широм света. Као најпознатије
интернационалне брендове из производног асортимана овог подносиоца пријаве,
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треба поменути Marlboro, L&M, Merit, Parliament, Chesterfield и Philip Morris.
Међу локалним брендовима препознатљивим и признатим од стране потрошача
на појединим националним тржиштима, издвајају се дувански производи попут
Optimе у Русији, Sampoernе у Индонезији, Fortune на Филипинима, Delicadosа у
Мексику итд.
На територији Републике Србије Philip Morris група присутна је преко
своја два зависна друштва, и то Philip Morris Services д.о.о. Београд и Philip
Morris Operations а.д. Ниш.
Друштво Philip Morris Services Београд д.о.о. (у даљем тексту: PMI
Београд), регистровано је у Агенцији за привредне регистре 2002. године, под
матичним бројем 17411721, и претежном шифром делатности 7022консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.
Седиште овог друштва налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 64 А/6,
Београд - Нови Београд. За разлику од овог друштва, чија се активност огледа
првенствено у пружању консултантских услуга из области управљања
пословањем, друго зависно друштво Philip Morris групе на нашем националном
тржишту, Philip Morris Operations а.д. Ниш, (у даљем тексту: PMI Ниш), бави се
искључиво производњом и продајом дуванских производа (шифра делатности
1200). Седиште овог друштва регистрованог под матичним бројем 07319665, је у
граду Нишу, ул. 12. фебруара бр.74. На светском тржишту и тржишту Републике
Србије, у пословној години која претходи години пријаве концентрације (2013.
година), Philip Morris група је остварила укупне приходе који вишеструко
надмашују прописане финансијске прагове, који сходно Закону, представљају
услов за постојање обавезе пријаве концентрације.
Други подносилац пријаве концентрације је друштво „U.S. Smokeless
Tobacco Company LLC“ (USSTC), основано и oрганизовано у складу са законима
Вирџиније, под матичним бројем S345194-7, са седиштем на адреси Corporation
Trust Company, 4701 Cox Road, Suite 285, Glen Allen, VA 23060, Сједињене
Америчке Државе. USSTC је потпуно зависно друштво холдинг друштва „Altria
Group Inc“ које је његов једини оснивач и власник. Основну делатност овe групе
друштава чини производња и продаја томпуса, дуванских лула и других
дуванских производа који представљају алтернативу цигаретама (тзв. smokeless
tobacco products). У оквиру матичне групе друштава, овај подносилац пријаве
претежно обавља делатност производње и промета „влажних“ дуванских
производа који представљају алтернативу цигаретама (тзв. moist smokeless
tobacco products) на тржишту Сједињених Америчких Држава. У најпознатије
брендиране производе овог друштва спадају Copenhagen, Skoal, Red Seal и Husky.
Треба истаћи и то, да је USSTC у овом моменту, односно до тренутка
спровођења предметне концентрације једини оснивач и власник циљног
друштва, „Profigen LLC“, и његових зависних друштава „Profigen do Brasil
LTDA“ из Бразила и „FW Rickard Seeds“ из Сједињених Америчких Држава,
чија се основна делатност огледа у производњи и дистрибуцији дуванског
семена. Предметном трансакцијом доћи ће до промене типа контроле из
непосредне појединачне у непосредну заједничку контролу само над друштвом
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„Profigen LLC“ (у даљем тексту : циљно друштво) и до успостављања посредне
заједничке контроле над његовим зависним друштвом „Profigen do Brasil LTDA“
из Бразила. Истовремено, на дан закључења пријављене предметне трансакције
друштво „FW Rickard Seeds“ из Сједињених Америчких Држава, биће пренето на
USSTC, које ће на овај начин задржати целокупни власнички удео и стећи
непосредну контролу над овим друштвом, уместо досадашње посредне контроле
оствариване преко циљног друштва, што представља реорганизацију унутар
повезане групе друштава, па самим тим не представља концентрацију у смислу
члана 17. Закона.
На тржишту Републике Србије, USSTC није присутан ни путем директног
присуства, нити преко повезаних односно зависних друштава, већ искључиво
продајом својих производа (семе појединих сорти дувана попут „вирџиније“ и
„burley“ семена), посредством свог зависног друштва „Profigen do Brasil LTDA“
узгајивачима дувана и произвођачима дуванског листа на овом тржишту.
„Profigen LLC“ је једини власник друштва „Profigen do Brasil LTDA“, чију
основну делатност такође представља производња дуванског семена, која се
остварује на сопственом земљишту, организованом по принципу тзв. „огледних
поља“, и властитим оперативним постројењима лоцираних у Бразилу. Ради се о
различитим врстама хибридног и конвенционалног дуванског семена, попут
семена „вирџиније“ (flue-cured seed), „burleyа“, тамног семена итд.
Реализацијом предметне пословне трансакције, доћи ће до промене
облика контроле, која у смислу члана 17. Закона представља концентрацију. Ово
из разлога што ће откупом 60% удела циљног друштва од стране PMGB, од
његовог досадашњег јединог члана и деоничара друштва USSTC, појединачна,
односно недељива контрола над циљним друштвом, бити трансформисана у
заједничку контролу подносилаца пријаве, уз истовремено успостављање и
посредне заједничке контроле над његовим зависним друштвoм „Profigen do
Brasil LTDA“.
Правни основ предметне концентрације представља Уговор о куповини
удела у циљном друштву, који су уговорне стране закључиле дана 17. априла
2014. године. Овим Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и
обавезе његових потписница, предмет трансакције, време реализације уговорних
обавеза, вредност трансакције, начин управљања и доношења пословних одлука
у циљном друштву итд. Оверени превод овог Уговора, подносилац је доставио
Комисији као прилог предметне пријаве, и исти се налази у списима предмета.
У достављеној пријави, подносиоци предлажу да прецизна дефиниција
релевантног тржишта производа за потребе ове концентрације, може остати
отворена, уколико се узме у обзир да након њене реализације, неће доћи до било
каквог преклапања активности њених учесника, без обзира на начин дефинисања
релевантног тржишта. Ово из разлога што је један од подносилаца пријаве,
друштво PMGB активно искључиво у области производње и продаје цигарета и
других дуванских производа, док се активност другог подносиоца пријаве и

4

досадашњег јединог власника циљног друштва, састоји у производњи и пласману
дуванског семена и производњи и продаји томпуса, дуванских лула и других
дуванских производа који представљају алтернативу цигаретама. Подносиоци
пријаве, као потврду претходно описаног става, наводе и основне фазе у
производно-прометном циклусу у процесу производње цигарета и осталих
дуванских производа. Прву фазу у овом циклусу чини производња дуванског
семена чија се продаја врши узгајивачима дувана - произвођачима дуванског
листа, који у наредној фази, свој финални производ, као најважнију производну
сировину продају произвођачима цигарета. Дуванско семе се разликује према
врсти дуванског листа који из њега настаје и технологији и процесу сушења
дувана. Услед чињенице да су у оквиру сваке врсте дуванског семена различите
сорте међусобно заменљиве, подносиоци пријаве сматрају да не би било
оправдано даље уже дефинисање релевантног тржишта производа по свакој
сорти дуванског семена. У највише заступљене и најтраженије врсте дувана у
светским размерама спадају burley, dark air-cured, dark-fired, вирџинија,
оријентални дуван итд. И у Републици Србији узгајивачи дувана сопствену
производњу у највећој мери базирају на типовима дувана попут вирџиније,
burley, и оријенталног дувана. Свака од ових врста дувана даље се може
поделити на више сорти са специфичним карактеристикама у погледу приноса,
циклуса сазревања, отпорности према болестима, технологијом процеса сушења
и његовим временским трајањем и другим специфичностима које варијају у
зависности од климатских услова, квалитета земљишта итд. Даљу продају
дуванског листа као основне сировине произвођачима цигарета и других
дуванских производа, карактерише мешање појединих сорти дувана у прецизно
дефинисаним пропорцијама од стране дуванске индустрије, са циљем добијања
његових најбољих карактеристика са становишта ароме, степена влажности итд.
Подносиоци на крају закључују да предметна концентрација након своје
реализације, неће довести ни до каквог хоризонталног преклапања, односно до
повећања тржишног удела њених учесника на релевантном тржишту. Осим тога,
подносиоци пријаве истичу и то да реализација ове концентрације неће
произвести било какве ефекте ни са аспекта вертикалног повезивања њених
учесника, из разлога што њихове основне пословне активности (производња
дуванског семена и производња цигарета и осталих дуванских производа), нису у
сукцесивним фазама производно-прометног циклуса. Између ове две врсте
пословних активности, обавља се производња - узгајање дуванског листа као
посебна, врло специфична делатност, у којој подносиоци пријаве концентрације
и њихова зависна друштва уопште нису активна.
Комисија није могла да прихвати став подносилаца да питање
дефинисања релевантног тржишта може остати отворено, већ је за потребе овог
поступка дефинисала релевантно тржиште производа као тржиште производње и
продаје дуванског семена. Ово из разлога што, управо ова пословна активност,
представља основну делатност циљног друштва, и у складу је са досадашњом
праксом у раду Комисије. За разлику од претходног, Комисија је прихватила
предлог подносилаца пријаве да, не би било оправдано даље уже дефинисање
релевантног тржишта производа по свакој сорти дуванског семена због
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чињенице да су у оквиру сваке врсте дуванског семена различите сорте
међусобно заменљиве.
Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа у географском
смислу, подносилац пријаве је предложио да се оно дефинише на националном
нивоу, односно као тржиште Републике Србије, што је Комисија такође
прихватила у складу са својом надлежношћу.
Према проценама подносилаца пријаве, тржишно учешће циљног друштва
на овако географски дефинисаном релевантном тржишту производа износи
/20-30/%1, и реализује се искључиво путем пласмана дуванског семена на овом
тржишту, без непосредне присутности циљног друштва нити путем активности
његових зависних друштва на овом тржишту. Комисија је такође, у потпуности
прихватила ставове и образложења подносилаца пријаве којима се указује на то
да реализација ове концентрације неће изазвати било какве, како хоризонталне,
тако ни вертикалне ефекте на претходно дефинисаном релевантном тржишту
производа.
Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне
концентрације неће изазвати негативне последице у погледу било какве промене
степена концентрисаности на претходно дефинисаном релевантном тржишту
производа. У складу са тим оцењено је да спровођење пријављене концентрације
не доводи до значајног спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције
на нашем националном тржишту или његовом делу, а нарочито до стварања или
јачања доминантног положаја, чиме су се стекли сви услови да Комисија донесе
одлуку о одобравању предметне концентрације, 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
Иван Угрин, члан Савета
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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