
САОПШТЕЊЕ 

Условно одобрење концентрације   Holcim - Lafarge

Савет  Комисије  за  заштититу  конкуренције  на  8.  седници  одржаној  19.
децембра  2014.  године,  донео  је  решење  којим  се  одобрава  спровођење
концентрације друштава "Holcim Ltd" из Швајцарске и "Lafarge SA" из Француске,
уз  одређене услове који су прописани овим решењем. Оба инострана друштва -
учесника  ове  концентрације,  присутна  су  у  Републици  Србији  преко  својих
зависних  друштава  и  активна  на  нашем  националном  тржишту  у  области
производње и продаје цемента, производњи агрегата (шљунак, песак и дробљени
камен), као и у производњи бетона, на основу чега су у овом управном поступку
дефинасана и анализирана управо ова три релевантна тржишта производа.

Резултат  који  би  наступио  на  тржишту  производње  цемента  након
спровођења  концентрације  у  случају  њеног  безусловног  одобрења,  довео  би  до
трансформисања олигополске у дуополску тржишну структуру.  У њој би, уместо
претходна три учесника на тржишту производње цемента, после концентрације у
Републици  Србији  преостала  два  учесника  несразмерне  тржишне  снаге.  Сада
интегрисани  учесници  концентрације  достигли  би  заједнички  тржишни  удео  у
производњи  цемента  у  интервалу  70-80/%,  а  преостали  удео  на  овом  тржишту
припадао  би  једином  конкуренту  -  друштву  "Titan"  d.o.o.  из  Косјерића,  какви
показатељи проистичу из података о оствареном обиму производње ових друштава
у 2013. години.

Одређеним структурним мерама које су предложене од стране подносиоца и
које  су  дате  са  циљем  да  предметна  концентрација  испуни  услове  за  њено
одобравање,  а  које  је  Комисија  усвојила,  предвиђено  је  отуђење  целокупног
бизниса  друштва  "Holcim  Ltd" у  Републици  Србији.  Комисија  је  овакву  меру
наложила  у  циљу  очувања  ефективне  конкуренције  у  предметној  области
активности.  При  томе  је  у  поступку  оцене  прихватљивости  предлога  посебних
услова,  Комисија нарочито ценила чињеницу да након спровођења обавеза,  неће
доћи до смањеног броја учесника на тржишту производње цемента у Републици
Србији.  Одређеним условима  прописани  су  и  рокови  за  спровођење наложених
мера, прецизно је дефинисано ко може бити купац бизниса који се отуђује, као и
начин на који ће Комисија (преко Повереника) бити обавештавана о спровођењу
наложених мера у динамици извештавања утврђеној предметним решењем.
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