Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-276/2014-8
Датум: 13. мај 2014. године
Б е о г р а д

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („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“ број 49/2011), одлучујући по пријави
концентрације заведеној под бројем 6/0-02-276/2014-1, коју је по приложеном
пуномоћју поднела Срђана Петронијевић, адвокат из Београда, ул. Француска бр. 27, у
име друштва "Slovenia Broadband S.a.r.l.", са седиштем на адреси 5, Rue Guillaume Kroll,
L–1882 Luxembourg, Велико Војводство Луксембург, регистрованог при Компанијском
и Привредном Регистру Луксембурга под регистарским бројем В 145882, дана 13. маја
2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем контроле друштва "Slovenia Broadband S.a.r.l.", са седиштем на адреси
5, Rue Guillaume Kroll, L–1882 Luxembourg, Велико Војводство Луксембург,
регистрованог при Компанијском и Привредном Регистру Луксембурга под
регистарским бројем: В 145882, над друштвом "AD Broadband Montenegro",
регистарски број 4-0009232/008, матични број 02811618, са седиштем на адреси
Булевар Револуције бр. 66, Подгорица, Црна Гора, тако што ће друштво "Slovenia
Broadband S.a.r.l." стећи контролни пакет акција у друштву "AD Broadband
Montenegro".
II
УТВРЂУЈЕ
СЕ
да
је
подносилац
пријаве
уплатио
24.938,00
(двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетосам) ЕУР на девизни рачун Комисије за
заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и 7.163,24
(седамхиљадастошездесеттри и 24/100) динара на рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије, с позивом на број 6/0-02-276/2014-1, што укупно представља износ прописане
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.
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Образложење
Луксембуршка холдинг компанија Slovenia Broadband S.a.r.l. (у даљем тексту:
Slovenia Broadband, или подносилац пријаве), поднела је 23. априла 2014. године
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника,
Срђане Петронијевић, адвоката из Београда, ул. Француска бр. 27, пријаву
концентрације број 6/0-02-276/2014-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је
25. и 30. априла о.г., исту допунио поднесцима бр. 6/0-02-276/2014-2 и 6/0-02-276/20143. На основу увида у целокупну документацију предмета коју чини иницијални
поднесак и све накнадно достављене допуне, Комисија је констатовала да је предметна
пријава у свему уређена у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве
концентрације ("Службени гласник РС" бр. 89/2009).
Друштво Slovenia Broadband као холдинг компанија, управља активностима
различитих друштава у централној и источној Европи, са фокусом на регион бивше
СФРЈ. У компаније којима управља подносилац пријаве спадају различити
телекомуникациони оператери из региона, као и произвођачи различитих медијских
садржаја и са њима повезаних услуга. SBB-Telemah група је водећи кабловски и
интернет оператер у југоисточној Европи. Послује у Србији, Словенији, БиХ,
Хрватској, Црној Гори и Македонији и има око 1,7 милиона кабловских и претплатника
на сателитску ТВ, интернет, фиксну и мобилну телефонију. Власник свих удела
друштва Slovenia Broadband је друштво "Adria Bidco B.V.", са седиштем на адреси Fred
Roeskestraat 123, 1076 EE Амстердам, Холандија, регистровано у Регистру Привредне
коморе Амстердама под матичним бројем 58916318. Slovenia Broadband је под
посредном искључивом контролом инвестиционог фонда "KKR & Co." L.P., основаним
у Delaveru, са регистрованим седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, New
York 10019, Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: KKR). KKR је инвестиционо
друштво које послује на глобалном нивоу, нудећи широк асортиман алтернативних
фондова и других инвестиционих производа инвеститорима, као и решења на
тржиштима капитала за сопствене компаније и друге клијенте. Повезани приватни
инвестициони фондови KKR-а инвестирају у компаније у великом броју различитих
сектора.
Комисији је достављен преглед свих друштава, која се сматрају зависним
друштвима SBB-Telemah групе у Републици Србији и која се, у смислу члана 5 Закона
третирају као један учесник на тржишту, а то су:
1. ТВ канал „Ultra“ д.o.o. Београд, матични број: 20287438, претежна регистрована
делатност: производња и емитовање телевизијског програма (шифра: 6020);
2. „Ultra Centar Galaktika“ д.o.o. Београд, матични број: 20898500, претежна
регистрована делатност: остале забавне и рекреативне делатности (шифра:
9329);
3. Друштво за телекомуникације „Absolut OK“ д.o.o. Београд, матични број:
17075209, претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације
(шифра: 6110);
4. Предузеће за интернет услуге „Beogrid“ д.o.o. Београд, матични број: 17159186,
претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације (шифра: 6110);
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5. „Adria News“ д.o.o. Београд, матични број: 20960388, претежна регистрована
делатност: производња и емитовање телевизијског програма (шифра: 6020);
6. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Knight Development Support“ д.o.o.
Нови Сад, матични број: 20029803, претежна регистрована делатност: кабловске
телекомуникације (шифра: 6110);
7. „Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ д.o.o. Београд, матични број:
17280554, претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације
(шифра: 6110);
8. Агенција за маркетинг „Cas Media“ д.о.o. Београд, матични број: 20609460,
претежна регистрована делатност: делатност рекламних агенција (шифра: 7311);
9. Предузеће за продукцију, емитовање и реемитовање ТВ канала путем интернета
и IP телевизије и за производњу и емитовање кабловске телевизије, кабловски
интернет „City Media Plus-Streaming ex YU“ д.o.o. Београд, матични број:
20475897, претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације
(шифра: 6110);
10. „IP Mreže D1“ д.o.o. Београд, матични број: 20675675, претежна регистрована
делатност: кабловске телекомуникације (шифра: 6110);
11. Филмски кабловски ТВ канал „Cinemania“ д.о.o. Београд, матични број:
20166142, претежна регистрована делатност: производња кинематографских
дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма (шифра: 5911);
12. Друштво за телекомуникације „JET TV“ д.о.o. Шабац, матични број: 20166517,
претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације (шифра: 6110);
13. „United Media Production“ д.о.о. Београд, матични број: 20179368, претежна
регистрована делатност: производња и имитовање телевизијског програма
(шифра: 6020);
14. „Adria Bidco“ д.о.о. Београд, матични број: 20963131, претежна регистрована
делатност: делатност холдинг компанија (шифра: 6429);
15. „Atomski zdesna“ д.о.о. Београд, матични број: 21003603, претежна регистрована
делатност: дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и
телевизијског програма (шифра: 5913);
Укупан приход који је друштво Slovenia Broadband остварило на светском
тржишту у 2013. години, вишеструко је већи од износа прихода који прописују
одредбе Закона као услова за постојање обавезе пријаве концентрације Комисији.
Такође, и са укупним приходом који је друштво Slovenia Broadband остварило у 2013.
години на тржишту Републике Србије, премашен је износ прихода прописан Законом,
који учесници концентрације остварују на националном тржишту, а при чијем
достизању постоји обавеза пријаве концентрације Комисији.
Друштво "AD Broadband Montenegro" (у даљем тексту: BBM, или циљно
друштво), је кабловски оператер у Црној Гори, са пословним активностима у више
градова Црне Горе, у којима је претежно активан у малопродаји ТВ садржаја крајњим
корисницима. BBM снабдева своје кориснике путем технологије, која се пре свега
користи као алтернативни метод снабдевања кабловске телевизије у областима у којима
провођење каблова није економски оправдано. Ова технологија је такође позната и под
називом "безжична кабловска". BBM нема повезана друштва у Републици Србији и све
пословне активности ово друштво обавља искључиво на територији Црне Горе.
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Као акт о концентрацији, Комисији је достављено у оригиналном тексту и
овереном преводу на српски језик, Писмо о намерама које је потписано од стране
зависног друштва подносиоца пријаве и продаваца удела у циљном друштву. Како је
наведено у Писму о намерама, купац може за време преговора одредити друго друштво
унутар SBB-Telemah групе као директног стицаоца, што ће бити накнадно утврђено.
Комисија је овај документ прихватила као валидан акт правног основа предметне
екстериторијалне концентрације.
Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта
производа/услуга за предметну концентрацију, као релевантно тржиште производа
предложио тржиште малопродаје аудио - визуелног садржаја крајњим корисницима.
Комисија је имајући у виду да су различити технички облици дистрибуције аудио визуелног садржаја (путем: аналогне земаљске ТВ и дигиталне земаљске ТВ, сателита DTH технологије, кабла, интернет протокол телевизије - IPTV, интернета уопште и
мобилних технологија), заменљиви са аспекта крајњих корисника, прихватила на овај
начин предложену дефиницију релевантног тржишта производа.
У циљу дефинисања релевантног географског тржишта, подносилац пријаве
предметне концентрације је предложио да се оно дефинише као територија Републике
Црне Горе, полазећи од тога да је за горе наведену релевантну активност, релевантно
географско тржиште националног опсега. Подносилац такође наводи да прецизна
дефиниција релевантног географског тржишта у конкретном случају може остати и
отворена, с обзиром да пријављена концентрација неће довести до било каквих ефеката
на конкуренцију у Републици Србији. Комисија изнети предлог подносиоца пријаве у
вези дефиниције релевантног географског тржишта, није прихватила јер сматра да би
његовим усвајањем изостала процена ефеката спровођења предметне концентрације на
националном тржишту Републике Србије. Због тога је Комисија релевантно географско
тржиште дефинисала на начин да оно обухвата читаву територију Републике Србије, у
складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са
становишта њиховог утицаја на конкуренцију, процењује искључиво за оквир
националне територије.
На основу укупно достављених података и докумената од стране подносиоца
пријаве, Комисија констатује да је од учесника ове концентрације, само подносилац
пријаве активан на тржишту малопродаје аудио - визуелног садржаја у Републици
Србији. Истовремено, циљно друштво своју пословну активност обавља искључиво на
подручју Републике Црне Горе, и нема никакав облик ни непосредне ни посредне
присутности на тржишту Републике Србије. Сходно томе, тржишни удео подносиоца
пријаве на овде дефинисаном релевантном тржишту производа/услуга у Републици
Србији, након концентрације, био би једнак тржишном уделу који тренутно има.
Преклапање активности учесника концентрације постојаће само у оним
општинама/градовима у Црној Гори где су активна оба учесника концентрације, које
ефекте у конкретном случају Комисија није утврђивала, јер излазе из оквира њене
законске надлежности.
Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне
концентрације неће изазвати било какве негативне последице у погледу промене
степена концентрисаности на претходно дефинисаном релевантном тржишту
производа/услуга у Републици Србији. У складу са тим, оцењено је да спровођење
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пријављене концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања
конкуренције на нашем националном тржишту или његовом делу, а нарочито до
стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да Комисија у
скраћеном поступку 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.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
Доставити:

-

-

Пуномоћнику подносиоца захтева:
адвокату, Срђани Петронијевић
ул. Француска бр. 27, 11000 Београд
Сектору за материјално - финансијске послове
Архиви
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