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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а      

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

      Број: 6/0-02-616/2014-7 

Датум: 13. новембар 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“, бр. 51/09 и 95/13, у 

даљем тексту: Закон) 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 привредних друштва 

Allnex S.à.r.l, са регистрованим седиштем на адреси 76, Grand Rue, L-1660 

Луксембург, Eternal Materials Co., Ltd., са регистрованим седиштем на адреси 

578, Chien-Kung Rd., Kaohsiung, Тајван и Eternal Holdings Inc., са регистрованим 

седиштем на адреси Portcullis TrustNet Chambers, P.O.Box 1225, Apia, Независна 

држава Самоа, поднетој преко пуномоћника, Бојане Миљановић адвоката из 

Београда ул. Ресавска бр. 23, дана 13. новембра 2014. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација између 

привредних друштава Allnex S.à.r.l, са регистрованим седиштем на адреси 76, 

Grand Rue, L-1660 Луксембург, Eternal Materials Co., Ltd., са регистрованим 

седиштем на адреси 578, Chien-Kung Rd., Kaohsiung, Тајван и Eternal Holdings 

Inc., са регистрованим седиштем на адреси Portcullis TrustNet Chambers, P.O.Box 

1225, Apia, Самоа, којом долази до стварања друштава заједничког улагања и то 

друштва Allnex-Eternal Resins (HK) Co., Ltd., са седиштем у Хонг Конгу, огранак 

Allnex-Eternal Resins (HK) Co., Ltd. Taiwan Branch са седиштем на Тајвану и 

Allnex-Eternal Resins (Guangdong) Co. Ltd., са седиштем у Републици Кини на 

основу Уговора о заједничком улагању, а према коме ће Allnex S.à.r.l,, Eternal 

Materials Co.и Eternal Holdings Inc. стећи заједничку контролу над друштвима 

заједничког улагања.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио 

уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, с позивом на број 6/0-

02-616/2014-1, што представља одговарајућу висину 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 

 

Пуномоћник привредних друштава Allnex S.à.r.l, из Луксембурга (у 

даљем тексту: Allnex), Eternal Materials Co., Ltd., са Тајвана (у даљем тексту: 

Eternal Materials) и Eternal Holdings Inc., из Независне државе Самоа (у даљем 

тексту: Eternal Holdings) поднео је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) 19. септембра 2014. године преко пуномоћника, Бојане 

Миљановић, адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-616/2014-

1 (у даљем тексту: пријава). Допуном документације која је Комисији 

достављена 14.октобра 2014. године, отклоњени су недостаци поднете пријаве, 

чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у 

скраћеном поступку. Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио 

прописани износ накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано у 

ставу II диспозитива. 

 

У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и 

Захтев за заштиту података број: 6/0-02-616/2014-5 од 14. октобра 2014. године. 

Председник Комисије за заштиту конкуренције решавајући по горњем захтеву, 

донео је 12. новембра 2014. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-

616/2014-6. 

 

Привредно друштво Allnex основано је у складу са законима Великог 

војводства Луксембург, са седиштем на адреси 76, Grand Rue, L-1660 

Луксембург, регистровано у Привредном регистру Луксембурга под бројем 

регистрације B 173541. Друштво Allnex активно је у производњи и продаји 

смола за премазивање, укључујући и амино смоле. Амино смоле су врста међу-

повезивача, односно хемијска једињења која реагују са смолама за премаз и 

формирају тро-димензионалне мреже између молекуларних ланаца у смоли. Тај 

поступак повећава чврстину премаза и побољшава његове карактеристике да се 

одупру механичким, термичким и хемијским утицајима. Већина формула за 

премазе укључује међу-повезиваче, али сви међу-повезивачи нису амино смоле, 

и оне се користе само за специфичне намене.  

 

Пословање друштва Allnex-а контролишу одређени инвестициони 

фондови (Advent fondovi) којима управља Advent International Corporatio, са 

седиштем на адреси 75 State Street, Boston, MA 02109, SAD. Овај инвестициони 

фонд фокусиран је на стицање акција/удела (како са контролним правима, тако 

и без контролних права) у другим компанијама. Advent асистира компанијама, 

пружа савете у управљању и пословном развоју, али се не меша у оперативно 

пословање друштава. Инвестициони фонд Advent поседује акције/уделе у 

разнородним секторима као што су комуникације, медији, информационе 

технологије, интернет, хемикалије, фармацеутска индустрија и др. Advent као 

инвестициони фонд, у Републици Србији је активан преко више друштава као 

што су: Khan Asparuh, бугарски произвођач унутрашњих и спољних подова, 

зидне и декоративне керамике, друштва Mondo Mineralis које се бави вађењем и 

прерадом талка са својим пословањем у Финској и Холанији, друштва Oberthur 

које се бави „паметним картицама“ у телекомуникацијама, банкарском сектору 

и др., друштва Vinnolit које је немачки произвођач PVC-a, друштва MaxamCorp 

Holding, S.L. које се бави експлозивним материјалом и опремом за разне намене 
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за војну индустрију, каменоломе и др., друштво Partner у Pet Food Group које је 

добављач етикета за храну за псе и мачке, а послује у Чешкој, Мађарској, 

Холандији, Пољској и Словачкој. 

 

Све наведене пословне активности у Србији нису у вези са предложеном 

трансакцијом. Од 2012. године Advent се укључује у пословање са смолама за 

премазивање. 

 

Allnex нeма регистрована зависна друштва у Србији. 

 

Друштво Eternal Materials Co., познато под ранијим називом – Eternal 

Chemical Co. Ltd., основану је у Тајвану са седиштем на адреси 578, Chien-Kung 

Re, Kaohsiung. Друштво се у основи бави производњом и продајом синтетичких 

смола, а поред тога и производњом електронских хемијских материјала и 

специјализоване хемикалије. Портфолио овог друштва обухвата разне врсте 

смола које су намењене генералној употреби, затим, полиестер смола, смола за 

премазивање и специјализоване хемикалије. Такође производи и подлоге за 

струјна кола, фотографски лак за суве превлаке, оптичке превлаке за течне 

кристалне екране (LCD), проводна лепила за соларне батерије, силиконски гел 

за светлеће диоде (LED) и друге производе. Производи овог друштва се користе 

у аутомобилској индустрији у електронском плочама (PCB), машинама за прање 

веша, телевизорима, електронском игрицама, грађевинском материјалу, 

вештачким клинкерима и др. Друштво своје производе пласира широм региона 

Велике Кине (који обухвата Кину, Хонг Конг, Макао и Тајван), а одређени део и 

на прекоморска тржишта. 

 

Eternal Materials нема регистрована зависна друштва у Србији. 

 

Eternal Holdings Inc. са седиштем на адреси Portcullis TrustNet Chambers, 

P.O. Box 1225, Apia, Samoa је потпуно зависно друштво привредног друштва 

Eternal Materials Co. Његова пословна активност усмерена је на надгледање 

других зависних друштава и компанија у које је Eternal инвестирао, а које су 

лоциране изван Тајвана, углавном у Кини. 

 

Eternal Holdings нема регистрована зависна друштва у Србији.  

 

Предложена пословна трансакција тиче се стварања друштва заједничког 

улагања са седиштем у Хонг Конгу и огранком у Тајвану и зависним друштвом 

у Републици Кини, од стране Advent фондова и Eternal групе. Предметни 

Уговор о заједничком улагању потписан је 3. септембра 2014. године. Након 

спровођења концентрације, учесници ће успоставити заједничку контролу над 

JV, а удели ће бити 51% у власништву Allnex-a, a 49% у власништву Eternal-a. 

Описана трансакција квалификује се као стварање друштва заједничког улагања 

од стране Adventa и Eternala,у смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона. 

 

Пословне активности JV ће обухватити производњу и дистрибуцију 

одређених амино смола на подручје Велике Кине (Кина, Хонг Конг, Макао и 

Тајван). Такође, планирано је да ће JV основати још два правна лица: један 

огранак у Тајвану под називом Allnex-Eternal Resins (HK) Co., Ltd., Taiwan 

Branch (Тајван Огранак) и зависно друштво у Републици Кини, под називом 
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Allnex-Eternal Resins (Guangdong) Co., Ltd (Zhuhai Društvo). JV наведених 

друштава (Тајван Огранак и Zhuhai Društvo) биће означена као циљна друштва 

или JV Društva. 

 

У овом тренутку према информацијама садржаним у предметној пријави 

није планирано да циљна друштва имају било какве активности у Републици 

Србији. 

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац 

пријаве пошао је опште дефиниције релевантног тржишта производа, која је 

одређена у складу са Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног 

тржишта („Службени гласник РС“ бр. 89/09). Релевантно тржиште производа 

обухвата производе који се сматрају заменљивим од стране корисника, због 

својстава тих производа, њихове цена и уобичајене намене.  

 

Полазећи од шире дефиниције релевантног тржишта производа, а при 

томе имајући у виду да учесници концентрације немају производњу релевантног 

производа у Републици Србији, релевантно тржиште за потребе предметне 

трансакције треба дефинисати као тржиште велепродаје смола за премазе. 

Међутим, евидентно је да на тржишту постоји више врста разних смола које се 

посматрају као засебна тржишта и да ће JV Društva, производити и продавати 

само један одређени тип смола, због чега учесници сматрају да је у конкретном 

случају прикладнија ужа дефиниција релевантног тржишта производа одређена 

као тржиште велепродаје међу-првезивача-амино смола.  

 

Амино смоле су врста међу-повезивача. Међу-повезивачи су хемијска 

једињења која реагују са смолама за премазе и формирају тро-димензионалне 

мреже између молекуларних ланаца у смоли. Наведени процес повећава 

чврстину премаза и побољшава његове особине да се одупре механичким, 

термичким и хемијским утицајима. На тржишту постоји неколико различитих 

врста међу-повезивача. 

 

Када је реч о наведеној врсти производа и Европска Комисија у својим 

одлукама правила је разлику између одређених врста међу-повезивача, према 

различитим основним хемијским једињењима која се користе у производњи 

ових производа. На основу различитих карактеристика које међу-повезивачи 

имају на релевантне премазе и различитих намена, Комисија је идентификовала 

неколико под-тржишта различитих типова међу-повезивача и закључила да 

сваки од њих представља засебно релевантно тржиште. Поред тога Европска 

Комисија је утврдила да тржиште амино смола може додатно сегментисати на 

ужа релевантна тржишта. Међутим, учесници концентрација сматрају да у 

конкретном случају није потребно даље сегментирати релевантно тржиште 

производа амино смола, обзиром да предложена трансакција неће довести до 

било каквих негативних ефеката по концентрацију на релевантном тржишту у 

Републици Србији. 

 

Овако дефинисан предлог релевантног тржишта производа који је 

понуђен од стране подносиоца пријаве, Комисија је прихватила као исправан. 
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Приликом дефинисања релевантног географског тржишта Комисија је 

надлежна да оцењује ефекте конкуренције само на територији Републике Србије 

и због тога би се за потребу подношења пријаве у Србији, релевантно 

географско тржиште могло дефинисати као национална територија. Међутим, 

имајући увиду природу релевантног производа и карактеристике тржишта, 

важно је напоменути да се релевантно географско тржиште може посматрати и 

као много шире од тржишта Републике Србије. Међутим, упркос тога Комисија 

је у складу са својом претходном праксом и законским надлежностима, као 

релевантно географско тржиште одредила укупно тржиште Републике Србије.  

 

Предложена пословна трансакција неће довести до било каквих 

хоризонталних преклапања или вертикалних веза између учесника на 

релевантном тржишту Републике Србије, с обзиром да Eternal није активан на 

релевантном тржишту у Србији и није планирано да ће JV Društvа бити активна 

на релевантном тржишту у Србији. У зависности од одређених производа, 

подносиоци пријаве доставили су податке о значајнијим конкурентима у 

Републици Србији. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да трансакција неће водити спречавању, 

ограничавању или нарушавању конкуренције у Републици Србији и да неће 

имати било какве негативне ефекте на српско тржиште, што је Комисија 

прихватила као исправну оцену из наведених разлога. 

 

Комисија није ценила ефекте спровођења ове концентрације који се као 

резултат њеног настајања могу догодити изван територије Републике Србије, а о 

чему је подносилац пријаве дао одређене податке и процене. Осим у Републици 

Србији, ова пословна трансакција биће пријављена и надлежним органима за 

заштиту конкуренције у Кини, Тајвану и у Украјини. Учесници ће такође 

поднети скраћену пријаву Европској Комисији. 

 

Циљ предметне трансакција је да повећа тржишно присуство учесника у 

сектору амино смола на подручју Велике Кине преко JV-a. Друштво Allnex 

производи и продаје амино смоле у северној и јужној Америци, Европи и 

Јапану, и има маргинално присуство на подручју Велике Кине. Производња 

амино смола није основно пословање друштва Eternal-a и ово друштво 

производи само мале количине амино смола. Већину својих амино смола 

Eternal, тренутно пласира на тржиште Велике Кине. Предложена трансакција ће 

омогућити Allnex-u да уђе на подручје тржишта Велике Кине и да повећа 

конкурентност амино смола на подручју Велике Кине.  

 

Учесници предложене концентрације не очекују да ће спровођење 

намераване концентрације имати било какав ефекат на цене на домаћем 

тржишту. Такође, учесници не очекују да ће спровођење ове концентрације 

имати било какав утицај на квалитет релевантних производа. Коначно, садржај 

предметне пријаве и суштина пословне трансакције, не чине реалним 

претпоставку према којој би спровођење ове концентрације могло имати било 

какав утицај на потрошаче у Републици Србији.  

 

На основу наведених чињеница, оцењено је да предложена 

концентрација на изазива забринутост са аспекта заштите конкуренције нити се 
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њоме ограничава, нарушава или спречава конкуренција на дефинисаном 

релевантном тржишту производа, па 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 пријема решења. 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

Доц. др Милоје Обрадовић 

 


