Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-540/2014-7
Датум: 08. септембар 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 6/0-02-540/2014-1, коју је по приложеном
пуномоћју поднео адвокат Вучковић Бојан, из "Karanović & Nikolić" OAD, ул. Ресавска
бр. 23, Београд, у име друштва "Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt." (National Asset
Management Ltd.), са регистрованим седиштем на адреси Pozsonyi út 56, 1133,
Будимпешта, Мађарска, регистрованом у Привредном регистру Министарства правде
Мађарске под бројем регистрације 01-10-045784, дана 08. септембра 2014. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва "Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.", са регистрованим седиштем на адреси Pozsonyi út 56, 1133,
Будимпешта, Мађарска, регистрованом у Привредном регистру Министарства правде
Мађарске под бројем регистрације 01-10-045784, над друштвом "Fővárosi Gázművek
Zrt", основаним у складу са законима Мађарске, са регистрованим седиштем на адреси
1081 Будимпешта, II. János Pál pápa tér 20, Мађарска, регистрованом у Привредном
регистру Министарства правде Мађарске под бројем регистрације 01-10-042416, на тај
начин што ће друштво "Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt." (National Asset Management
Ltd.) на основу Уговора о купопродаји акција стећи контролни удео у друштву
"Fővárosi Gázművek Zrt".
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
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.
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Образложење
Мађарско друштво "Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt." (National Asset
Management Ltd., у даљем тексту: MNV или подносилац пријаве), поднело је 05.
августа 2014. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија),
преко пуномоћника, Бојана Вучковића, адвоката из Београда, ул. Ресавска бр. 23,
пријаву концентрације број 6/0-02-540/2014-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац
пријаве је 13. августа о.г. исту допунио поднеском бр. 6/0-02-540/2014-4. На основу
увида у целокупну 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), као и да је подносилац у року
извршио уплату прописане накнаде. Поднеском бр. 6/0-02-540/2014-2 од 7. августа о.г.,
подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем
тексту: Закон), поднео захтев за заштиту података са образложењем истог, на основу
којег је Председник Комисије 04. септембра 2014. године донео Закључак о заштити
података бр. 6/0-02-540/2014-5.
Друштво MNV је под контролом мађарске Владе, односно Министарства
националног развоја Мађарске. Подносилац пријаве остварује власничка права
државних предузећа, обезбеђује локацију за организацију вршења јавних овлашћења, и
управља непокретностима и покретностима, национално препознатљивим
споменицима као и орнаментима, антиквитетима у поседу по основу наследства која су
под њиховом контролом. Под контролом подносиоца налази се друштво MVM Magyar
Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Hungarian Electricity Private
Limited Company, у даљем тексту: MVM), основано у складу са законима Мађарске, са
регистрованим седиштем на адреси Szentendrei út 207-209, 1031, Будимпешта,
Мађарска, регистрованим под бројем регистрације 01-10-041828. Општина
Будимпешта и MNV (преко повезаног друштва MVM) врше заједничку контролу над
друштвом "Fővárosi Gázművek Zrt" (у даљем текст: Fogaz или циљно друштво).
Друштво MVM је оператор електричне енергије чијих је 99,98% капитала у
власништву Мађарске преко MNV, док је преосталих 0,02 % капитала у поседу
приватних лица, компанија и општина. MVM је преко својих зависних друштава
(MVM Група), присутан на различитим тржиштима, а посебно у гасном сектору,
секторима електричне енергије и телекомуникација. MVM Група, као холдинг,
представља главног учесника на тржишту електричне енергије у Мађарској (једини
оператор у државном власништву), а активна је и на тржиштима електричне енергије у
Централној и Источној Европи. Активности групе укључују производњу и пренос
електричне енергије, управљање системима и трговину електричном енергијом. MVM
Група је велетрговац електричном енергијом у Мађарској, а има и значајно присуство
на тржишту малопродаје електричне енергије. Група је проширила своје пословне
активности и на тржиште велепродаје гаса и складиштења гаса у Мађарској.
Активности MVM Групе фокусиране су пре свега на мађарско тржиште, а приход ван
оквира националне територије Група остварује углавном извозом и увозом електричне
енергије у, и из околних земаља, као што су [...]1. MVM Група је у 2013. години
остварила приход на светском тржишту од око 6,35 милијарди ЕУР, са око 93,5 хиљада
запослених.
1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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Подносилац пријаве (преко свог зависног друштва MVM) је присутан на
тржишту Републике Србије преко друштва "MVM Partner Serbia" d.o.o. Београд (у
даљем тексту: MVM Србија), са регистрованим седиштем на адреси ул. Нехруова
132/13 Београд, Република Србија, регистровано при Агенцији за привредне регистре
Републике Србије под регистарским бројем 20700483. MVM Србија је регистровано
при Агенцији за енергетику Републике Србије, за трговину електричном енергијом на
велепродајном тржишту (број дозволе 0083/11-LE-10, од 24. фебруара 2011. године).
Друштво MVM Србија је у 2013. години остварило укупне приходе у висини од око
22,8 милиона ЕУР.
Fogaz, као циљно друштво у предметној трансакцији, налази се под заједничком
контролом Општине Будимпешта и друштва MVM. Циљно друштво је главни
снабдевач гаса у Будимпешти, а његове активности обухватају трговину природним
гасом у Мађарској, снабдевање природним гасом стамбених потрошача и потрошача
испод купљеног капацитета од 20 m3/h по регулисаним условима и ценама у
Будимпешти, и североисточној Мађарској, као и управљање гасном дистрибутивном
мрежом у Будимпешти и околини. Такође, циљно друштво управља и електранама које
производе топлоту и електричну енергију. Fogaz је у 2013. години са близу 1100
запослених, остварио приход од око 780 милиона ЕУР. Fogaz нема зависних друштава
у Републици Србији и није остваривао приходе у Републици Србији у претходне три
пословне године.
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен у оригиналном тексту и
овереном преводу на српски језик, Уговор о купопродаји удела који су 21. јула 2014.
године закључили Самоуправа главног града Будимпеште, као продавац и Држава
Мађарска у чије име и као заступник поступа MNV, у својству купца. Предложеном
трансакцијом MNV има намеру да стекне све акције у циљном друштву које тренутно
поседује Општина Будимпешта. Након реализације предметне трансакције, MNV ће
стећи искључиву контролу над циљним друштвом, као резултат куповине акција од
Општине Будимпешта и акција које већ поседује MVM у циљном друштву (MVM је
под искључивом контролом MNV и већ поседује 49,83% акција у Fogazu). Комисија
констатује да ће реализацијом концентрације доћи до промене контроле над циљним
друштвом, на начин да ће се заједничка контрола над друштвом Fogaz, претворити у
појединачну контролу над циљним друштвом од стране MNV. Комисија је достављени
Уговор 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/услуга предложио тржиште малопродајног снабдевања природним гасом, на
коме компаније које тргују са природним гасом, продају природни гас директно
купцима. Даље, подносилац наводи да се ово тржиште може даље сегментирати на
тржиште снабдевања природним гасом у оквиру универзалног сервиса (снабдевање
природним гасом стамбених потрошача и потрошача испод купљеног капацитета од 20
m3/h по регулисаним условима и ценама), и на тржиште отворене продаје природног
гаса на коме тарифе и услови нису регулисани. Комисија је полазећи од чињенице да је
циљно друштво активно и на тржишту продаје природног гаса у оквиру универзалног
сервиса и на тржишту отворене продаје гаса у Мађарској (иако у 2013. години циљно
друштво није било присутно на тржишту велепродаје природног гаса, односно било је
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присутно на овом тржишту само као купац), прихватила на овај начин предложену
дефиницију релевантног тржишта производа/услуга.
Стицалац контроле над циљним друштвом, предложио је да се као релевантно
географско тржиште производа у предметном поступку, одреди укупно тржиште
Републике Србије, односно национална територија. Комисија је прихватила овако
предложену дефиницију релевантног географског тржишта. На основу укупно
достављених података и докумената од стране подносиоца пријаве, Комисија
констатује да ниједан од учесника предметне концентрације, није активан на
релевантном тржишту производа/услуга у Републици Србији. Истовремено, циљно
друштво 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 поседује. Преклапање
активности
учесника
концентрације
постојаће
евентуално
у
оним
општинама/градовима у Мађарској где су активна оба учесника концентрације, које
ефекте у конкретном случају Комисија није утврђивала, јер излазе из оквира њене
законске надлежности.
Пoднoсилац пријаве, истиче да нe пoсeдуjе било какве поуздане податке, па чак
ни грубе процене тржишних удела конкурената на српском тржишту мaлoпрoдajнoг
снабдевања природним гасом, с обзиром да MVM и Oпштинa Будимпeштa уопште
нису присутни на тржишту снабдевања природним гасом у Републици Србији.
Међутим, на основу јавно доступних информација, подносиoци оквирно процењују да
je највећи конкурент на тржишту мaлoпрoдajнoг снабдевања природним гасом –
"Србиjaгaс". Пoрeд "Србиjaгaса", значајнији учесници нa рeлeвaнтнoм тржишту како је
дефинисано за потребе ове концентрације су, измeђу oстaлoг и "Сoмбoр-Гaс",
"Субoтицaгaс", "Elgas Energy Trading Belgrade", "Rodgas Бaчкa Toпoлa", итд. Агенција
за енергетику Републике Србије издала је укупно 26 лиценци за снабдевање гасом.
Прeдлoжeнa трaнсaкциja прeдстaвљa инвeстициoну прилику кoja je у склaду сa
инвeстициoнoм стрaтeгиjoм MNV. Стицaњe Fogaza ћe oмoгућити MNV дa прoшири
свoje пoслoвaњe. MNV нaмeрaвa, путeм oвe кoнцeнтрaциje, дa oптимизуje мaлoпрoдajу
прирoднoг гaсa и прошири своје пословне интересе у енергетском сектору. Приликом
доношења своје одлуке, Комисија је ценила чињеницу да између активности учесника
ове концентрације нема преклапања у оквиру географског простора Републике Србије,
због чега је закључено да на домаћем тржишту ова пословна трансакција неће створити
забрињавајуће последице.
Учесници концентрације тренутно немају планове који се односе на улагања у
релевантни сектор у Републици Србији. Комисија је закључила да ова трансакција не
изазива никакву забринутост, нити потенцијалне проблеме у односу на њене
последичне конкурентске ефекте. Ово из разлога што у конкретном случају циљно
друштво нема никакав облик непосредне или посредне присутности на тржишту
Републике Србије, због чега се ефекти спровођења ове концентрације не могу пренети
на наше национално тржиште.
Становиште је Комисије да одобравање спровођења предметне концентрације
из претходно наведених разлога не доводи до спречавања, ограничавања, или
нарушавања конкуренције на претходно дефинисаном релевантном тржишту. До тога
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посебно не долази путем стварања или јачања доминантног положаја учесника ове
концентрације на релевантном тржишту, посматрано у односу на географски простор
Републике Србије. Ово нарочито због претходно истакнуте чињенице, да циљно
друштво није учесник на нашем тржишту, односно да нема никакав облик
присутности, нити активности у Србији, па је закључено 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.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
Доставити:
Адвокату Бојану Вучковићу,
ул. Ресавска бр. 23, 11000 Београд
Сектору за материјално - финансијске послове
Архиви
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