Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-458/2014-5
Датум: 01. август 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 6/0-02-458/2014-1, коју је по приложеном
пуномоћју поднела Петронијевић Срђана, адвокат из „Moravčević Vojnović & Partneri“
OAD, ул. Француска бр. 27, Београд, у име приватног друштва са ограниченом
одговорношћу "JT International Holding B.V.", са регистрованим седиштем на адреси
Vreelandseweg 46, 1216 CH Hilversum, Амстердам, Холандија, уписаног у Регистар
привредних субјеката Привредне коморе Gooi-, Eem-en Flevoland под бројем 32073749,
дана 01. августа 2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем посредне контроле друштва "JT International Holding B.V.", са
регистрованим седиштем на адреси Vreelandseweg 46, 1216 CH Hilversum, Амстердам,
Холандија, уписаног у Регистар привредних субјеката Привредне коморе Gooi-, Eem-en
Flevoland под бројем 32073749, над друштвом "Zandera Limited" које је регистровано у
Регистратору привредних друштва за Енглеску и Велс под бројем 06838726 са
седиштем на адреси The Oakley, Kidderminster Road, Droitwich, Worcestershire, WR8
9AY, Велика Британија, тако што ће друштво "JT International Holding B.V." преко свог
зависног друштва "Emerging Products Holding B.V.", са регистрованим седиштем на
адреси Vreelandseweg 46, 1216 CH Hilversum, Амстердам, Холандија, уписано у
регистар привредних субјеката Привредне коморе Gooi-, Eem-en Flevoland под бројем
58680632, на основу Уговора о купопродаји удела, купити 100% основног капитала
друштва "Zandera Limited" од његовог власника, друштва "Zandera (Finco) Limited", које
је основано на Малти, са матичним бројем С61341 и седиштем на адреси 93 Mill Street,
Qormi, QRM 3102, Малта.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације извршио уплату
накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку
прописане чланом 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
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надлежности Комисије за заштиту конкуренције у износу од 25.000,00
(двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције
отворен код Народне Банке Србије.

Образложење
Холандско друштво "JT International Holding B.V." (у даљем тексту: JT
International Holding или подносилац пријаве) поднело је 26. јуна 2014. године
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника,
Петронијевић Срђане, адвоката из „Moravčević Vojnović & Partneri“ OAD, ул.
Француска бр. 27, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-458/2014-1 (у даљем
тексту: пријава). Подносилац пријаве је исту допунио поднеском број 6/0-02-458/2014-2
од 03. јула 2014. године. 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).
Подносилац пријаве је холдинг друштво унутар „Japan Tobacco Group“ (у даљем
тексту: ЈТ Група). Ова група чије је седиште у Јапану и која послује у преко 70 земаља
света, једна је од водећих компанија у глобалној дуванској индустрији. Основна
делатност ЈТ Групе базирана је на дуванским производима (група се у мањој мери бави
и производњом фармацеутских производа на азијском тржишту), који укључују светски
признате брендове као што су Winston, Camel, Benson&Hedges, Silk Cut итд. ЈТ Група
производи и продаје фабрички направљене цигарете, ручно смотане дуванске
производе и цигаре. Према подацима који се односе на 2013. годину, ЈТ Група је
запошљавала више од 49 хиљада радника, а остварени приход групе на светском нивоу
у 2013. години, износио је око 19,5 милијарди ЕУР. Друштво "Emerging Products
Holding B.V." као непосредни стицалац контроле над друштвом "Zandera Limited",
основано је у циљу реализације предметне трансакције, а целокупан акцијски капитал
овог друштва поседује подносилац пријаве.
ЈТ Група присуство на тржишту Републике Србије остварује преко домаћег
друштва "JT International" a.д. из Сенте. Ово домаће друштво (матични број: 08052441),
као своју претежну регистровану делатност има трговину на велико дуванским
производима – шифра делатности 4635. Друштво је у искључивом власништву JT
International Holding. У 2013. години друштво "JT International" a.д. остварило је приход
од око 77 милиона ЕУР са 316 запослених радника.
Друштво "Zandera Limited" (у даљем тексту: E-Lites или циљно друштво) је под
контролом "Zandera (Finco) Limited" са 100% удела у капиталу циљног друштва.
Друштво E-Lites се од оснивања 2009. године бави продајом електронских цигарета (у
даљем тексту: е-цигарете). Под брендом "E-Lites" циљно друштво продаје е-цигарете за
вишекратну употребу. Пословање циљног друштва фокусирано је на тржиште Велике
Британије, иако пласира производе путем интернета у преко 90 земаља света. Друштво
E-Lites нема производне погоне у Великој Британији, нити планира изградњу истих.
Производе циљног друштва производе компаније у Кини, при чему друштво није и не
планира да постане добављач дуванских производа. У 2013. години друштво E-Lites
остварило је приход од [...]1 ЕУР, при чему је запошљавало око [...] радника. E-Lites,
нити са њим повезана друштва, нису присутни у Републици Србији.
Као правни основ концентрације Комисији је достављен Уговор о купопродаји
удела који су уговорне стране потписале 11. јуна 2014. године. Уговор се односи на
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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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стицање искључиве посредне контроле над друштвом E-Lites од стране JT International
Holding, путем стицања свих удела. JT International Holding ће реализовати трансакцију
преко свог повезаног друштва "Emerging Products Holding B.V.", тако да ће E-Lites
након спроведене трансакције бити у искључивом власништву друштва "Emerging
Products Holding B.V.", односно део ЈТ Групе. Комисија je наведени Уговор који је
достављен у оригиналном тексту и овереном преводу на српски језик, прихватила као
валидан акт ове екстериторијалне концентрације.
Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа
предложио тржиште е-цигарета. Комисија је прихватила на овај начин предложену
дефиницију релевантног тржишта производа полазећи како од пословних активности
учесника концентрације, тако и карактеристика производа које нуде учесници
концентрације. Наиме, ЈТ Група се бави производњом и продајом дуванских производа
(фабричке цигарете, дувански производи за самостално мотање, цигаре и цигарилоси и
остали производи од дувана као што су дуван за жвакање, за лулу и шмркање), док се
насупрот томе, циљно друштво бави искључиво продајом е-цигарета, које по правилу
не садрже дуван. Е-цигарета је производ који се користи за конзумацију паре која
садржи никотин. Генерално, електронске цигарете су производи на батерије (батерије
могу бити за једнократну употребу или пуњиве) које опонашају дуванско пушење
продукујући пару из загрејаног течног раствора, која имитира дувански дим.
У прилог чињеници да дувански производи (у које спадају и фабричке цигарете)
и е-цигарете нису на истом релевантном тржишту производа, указују комерцијална
искуства учесника на овим тржиштима, као и одређена истраживања. Конкретно,
постоје значајне разлике и на страни понуде и на страни тражње. Цигарете се третирају
као дувански производи, док су е-цигарете тренутно регулисане као роба широке
потрошње. Обе индустрије, и дуванска и индустрија е-цигарета, начелно прихватају
став да е-цигарете не треба класификовати или регулисати на исти начин као дуванске
производе. Даље, одређени подаци показују да неки пушачи користе цигарете и ецигарете као комплементарне производе. Значајан проценат корисника е-цигарета су
пушачи, који истовремено настављају да конзумирају цигарете. Истраживања показују
да око 18% постојећих пушача редовно користе е-цигарете, што указује на то да многи
потрошачи не сматрају да дувански производи и електронске цигарете могу директно
заменити једни друге, већ да се допуњавају. Посматрајући ова два тржишта (тржиште
дуванских производа и тржиште е-цигарета) са позиције произвођача, може се
закључити да због потпуно различитих инпута и технолошког процеса, произвођачи
цигарета се не могу преорјенитаси на производњу е-цигарета, што важи и обрнуто, без
великих инвестиција или развоја знања и производних капацитета. Осим тога, дувански
производи укључују сагоревање дувана, док електронске цигарете раде на батерије,
које се углавном могу пунити, и испаравају раствор који може и не мора да садржи
никотин. Такође, законске регулативе (порези, таксе, акцизе) које се односе на дуванске
производе и е-цигарете значајно се разликују, што даље доводи до исто тако значајне
разлике у њиховој цени. Иако према истраживањима, корисници е-цигарета јесу у
највећој мери садашњи и бивши пушачи (произвођачи електронских цигарета одвлаче
потрошаче од дуванских производа), тржиште дуванских производа и е-цигарета не
треба посматрати као једно, пре свега јер су то производи који се функционално
разликују, разликују се њихови производни процеси, што за последицу има и њихове
различите продајне цене.
Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног географског
тржишта позивајући се на праксу Европске Комисије, предложио да оно буде
нациналног опсега, односно тржиште Републике Србије. Комисија је прихватила на
овај начин предложену дефиницију релевантног географског тржишта у складу са
3

законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта
утицаја на конкуренцију процењује за оквир националне територије.
На основу достављених података и информација Комисија констатује да су
учесници концентрације активни на различитим тржиштима производа. У Републици
Србији подносилац пријаве, активан је на тржишту дуванских производа са уделом од
/10-20/%, и не продаје е-цигарете. Друштво E-Lites није присутно на тржишту
Републике Србије путем продаје е-цигарета, и као што је претходно наведено није
активно на тржишту дуванских производа како у свету, тако и у Републици Србији.
Комисија сматра да реализацијом предметне концентрације неће доћи до повећања
тржишног удела подносиоца пријаве у Републици Србији, због непостојања
хоризонталног преклапања активности учесника концентрације. Према томе, тржишни
удео подносиоца пријаве на релевантном тржишту у Републици Србији након
спроведене концентрације остаће непромењен.
Комисија процењује да ће реализацијом предметне трансакције ЈТ Група
допунити свој производни портфолио комплементарним производом - е-цигаретама,
које представља брзо растуће тржиште (овоме у прилог говори чењеница да је у
Великој Британији забележен снажан раст продаје е-цигарета у 2013. години у односу
на 2012. годину од 300%). ЈТ Група ће бити у могућности да користи своју развијену
мрежу дистрибуције и повећа доступност бренда E-Lites широм света. За очекивати је
да учесници концентрације инвестирају у развој нове генерације е-цигарета, користећи
знања и искуства друштва E-Lites у погледу производње, са технолошким
могућностима ЈТ Групе. Концентрација представља могућност да се повећа број купаца
е-цигарета, како кроз унапрађење квалитета самог производа, тако и кроз
диверзификовану дистрибутивну мрежу коју у пласману дуванских производа већ
поседује ЈТ Група.
На основу претходно изнетог, Комисија констатује да реализација предметне
концентрације неће изазвати било какве негативне последице у погледу промене
степена концентрисаности на претходно дефинисаном релевантном тржишту производа
у Републици Србији. У складу са тим, оцењено је да спровођење пријављене
концентрације неће довести 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 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.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
-

-

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