Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-721/2014-4
Датум: 12. децембар 2014. године
Београд

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 примљеној у Комисију 19.
новембра 2014. године и заведеној под бројем 6/0-02-721/2014-1, коју је по
приложеном пуномоћју поднео Бојан Вучковић, адвокат из Београда, из адвокатске
канцеларије „Карановић/Николић“, ул. Ресавска бр. 23, Београд, у име клијената –
друштва „MVM Partner Bucharest“ S.R.L. основаног и постојећег у складу са
законима Румуније, са регистрованим седиштем на адреси Bucuresti Sectorul 1,
Piata Montreal, Nr. 10, Cladirea World Trade Center, Intrarea F, Etaj 1, Birou nr. 1.38,
Campus 21, Румунија, које је регистровано под привредним регистарским бројем
Ј40/5239/2011, дана 12. децембра 2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва „MVM
Partner Bucharest“ S.R.L. основаног и постојећег у складу са законима Румуније, са
регистрованим седиштем на адреси Bucuresti Sectorul 1, Piata Montreal, Nr. 10,
Cladirea World Trade Center, Intrarea F, Etaj 1, Birou nr. 1.38, Campus 21, Румунија,
које је регистровано под привредним регистарским бројем Ј40/5239/2011, над
привредним друштвом „Hivatalos“ S.R.L., основаним и постојећим у складу са
законима Румуније, са регистрованим седиштем на адреси 1081 Miercurea Ciuc, 28
Tudor Vladimirescu, Županija Harghita, Румунија, које је регистровано под
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привредним регистарским бројем Ј19/170//2007, до чега долази на основу
уговорног преузимања 90% акција у друштву „Hivatalos“ S.R.L. од претходних
власника тих акција, на који начин „MVM Partner Bucharest“ S.R.L., постаје
контролни акционар циљног друштва.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном
року извршио уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на
девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке
Србије, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о
одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6.
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције.
Образложење
Друштво „MVM Partner Bucharest“ S.R.L. из Румунује (у даљем тексту: MVM
Partner, или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија), 19. новембра 2014. године, пријаву концентрације која је
заведена под пријемним бројем 6/0-02-721/2014-1. Пријава је оцењена као потпуна
и у свему у складу са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве
концентрације, па је Комисија оценила да су испуњени сви услови за поступање и
одлучивање у овој управној ствари. Подносилац пријаве је затражио од Комисије
да по овој пријави одлучи у скраћеном поступку, а Комисија је овакав предлог
оценила основаним и прихватљивим. Приликом подношења пријаве, на основу
члана 45 Закона, постављен је и захтев за заштитом одређених података и
информација садржаних у предметној пријави. Подносилац је при подношењу
оваквог захтева, оценио да би њихово објављивање и публиковање, могло нанети
значајну материјалну штету како непосредном подносиоцу пријаве, тако и групи
чији је он члан ( MNV Group). Поводом поднетог захтева за заштиту података,
Председник Комисије одлучио је доношењем закључка бр. 6/0-02-721/2014-3. од
11. децембра 2014. године. Благовремено и у целости уплаћена је прописана висина
накнаде за издавање решења Комисије о одобравању концентрације у скраћеном
поступку.
MVM Partner представља оператора електричне енергије, чијих је 99,98%
капитала у власништву Мађарске државе, преко матичног друштва непосредног
подносиоца пријаве (друштво MNV), које се налази под контролом Владе
Мађарске, односно Министарства националног развоја Мађарске. Преостали –
мањински део акција MVM-а у власништву је приватних лица, компанија и
општина. MVM група друштава јесте кључни учесник на мађарском тржишту
електричне енергије и једини оператер у државном власништву. Активности групе
укључују производњу и пренос електричне енергије, управљање системима и
трговину електричном енергијом. Ова група је велетрговац електричном енергијом
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у Мађарској, а има и значајно присуство на тржишту малопродаје. Група је
активна и на тржишту велепродаје и складиштења природног гаса у Мађарској.
Пословање MVM-а пре свега је усмерено према мађарском тржишту, а приход који
ова група остварује изван Мађарске, претежно потиче од извоза и увоза
електричне енергије у и из суседних земаља [...]1
MVM група на глобалном нивоу запошљава преко 86 хиљада радника и
остварује приходе веће од 5 милијарди ЕУР (подаци се односе на 2013. годину). У
тој години, наведени приход групе био је мањи за око 25% у односу на приход ове
групе остварен у 2012. години. У посматраном периоду дошло је и до промене
(смањења) укупног броја запослених у друштвима MVM групе, али је проценат тог
смањења био знатно умеренији него што је то био случај када се ради о приходима
групе друштава којој припада непосредни подносилац пријаве.
Присуство на тржишту Републике Србије, MVM остварује преко свог
истоименог зависног друштва, које је регистровано и активно у Републици Србији
(MVM Partner Srbija d.o.o). Седиште овог домаћег друштва које је основано 2010.
године је у Београду, а исто је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије
регистровано под матичним бројем 20700483. Претежна регистрована делатност
друштва MVM Partner Srbija d.o.o. јесте трговина електричном енергијом (шифра
делатности: 3514). Од 24. фебруара 2011. године ово домаће друштво носилац је
дозволе Агенције за енергетику Србије, којом је издата сагласност за обављање
делатности трговине електричном енергијом на велепродајном тржишту.Ово
друштво остварило је у 2013. години приход од око 16,8 милиона ЕУР и тај приход
је (као и у случају прихода читаве групе којој припада ово друштво, на шта је
претходно указано) био мањи чак за 28,5% у поређењу са приходом који је домаће
друштво MVM Partner Srbija d.o.o остварило у 2012. години. Исказано смањење
прихода овог друштва до кога је дошло у горе наведеном временском интервалу,
Комисија је израчунала на основу података које је доставио подносилац пријаве и
који се налазе у списима предмета.
Друштво над којим ће спровођењем пријављене концентрације доћи до
промене контроле, јесте румунско друштво Hivatalos ( у даљем тексту: Hivatalos,
или циљно друштво). Оно поседује 8 микро хидроелектрана којима управља, а
подносилац пријаве Комисији је доставио информације о њиховој локацији и о
укупном инсталираном капацитету. Ова производна постројења део су румунске
електро мреже и повезана су на њу. Циљно друштво продаје електричну енергију
коју генеришу мини хидроелектране. Такође, ово друштво продаје румунској
компанији за електричну енергију и тзв. зелене сертификате, на које је овлашћен у
складу са румунском подстицајном политиком обновљиве електричне енергије.
Достављени су сви прописани подаци који се односе на остварене приходе овог
друштва у периоду од три узастопне године које претходе години спровођења
концентрације и исти се налазе у списима предмета. Hivatalos нема зависна
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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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друштва регистрована и активна у Републици Србији, нити је на било који други
непосредан, или посредан начин оно учесник на тржишту Републике Србије.
Комисија је ову пословну трансакцију квалификовала као концентрацију
која настаје у складу са чланом 17, став 1, тачка 2) Закона и до које долази на тај
начин што један учесник на тржишту (овде подносилац пријаве – друштво MVM
Partner), успоставља на основу купопродајног уговорног односа, власништво и
контролу над другим учесником на тржишту – друштвом Hivatalos (до чега долази
на основу стицања већинског броја акција у овом друштву – овде циљном).
Као правни основ спровођења ове концентрације, подносилац је Комисији
доставио Уговор о купопродаји акција, који је између страна потписница закључен
4. новембра 2014. године. На страни продавца предметног броја акција циљног
друштва, овај документ су потписали његови претходни водећи акционари и
власници акција које су предмет преузимања од стране подносиоца пријаве. То су
два правна лица од којих прво – Winsland Holdings Limited јесте власник 50%
укупног броја акција циљног друштва, док други акционар по снази и овде
продавац својих акција у циљном друштву, јесте компанија Hydroenergy Tanacsado
Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasa, која у свом власништву „држи“ 40% укупног
броја акција емитента – циљног друштва. На страни купца, потписник предметног
уговора јесте MVM Partner, овде подносилац пријаве. То друштво ће реализацијом
предметне трансакције постати већински власник друштва Hivatalos, у коме ће
располагати са укупно 90% његовог акцијског капитала. Преосталих 10% удела у
укупним акцијама емитента, након спровођења концентрације остаће у власништву
истог акционара, који је то био и пре спровођења концентрације (Casa de Pensii si
Ajutoare a Bisericii Reformatore Cluj-Napoca). За предметно преузимање акција у
циљном друштву, стицалац ће исплатити продавцима купопродајну цену која је
утврђена тачком 5.1. овог уговора, а укупан износ купопродајне цене биће
распоређен продавцима, пропорционално њиховом процентуалном власничком
уделу у циљном друштву. Достављени Акт о концентрацији, Комисија је након
прегледа његове форме и садржаја, квалификовала као валидан и прихватљив
основ спровођења ове концентрације.
Подносилац пријаве у оном њеном делу који се односи на дефинисање
релевантног тржишта, полазећи од тога да циљно друштво није активно у
Републици Србији на релевантном тржишту, изнео је становиште да дефиниција
овог тржишта у конкретном случају може остати отворена. Овакав став подносилац
пријаве базирао је на томе да предметна концентрација неће условити никакве
негативне ефекте на конкуренцију у Републици Србији, без обзира
која
дефиниција релевантног тржишта би била усвојена. Међутим, у циљу пружања
потпуних информација, а полазећи од активности циљног друштва, које је активно
на тржишту производње електричне енергије и трговине електричном енергијом
на велепродајном тржишту, као и на тржишту трговања зеленим сертификатима,
подносилац пријаве предложио је дефинисање два релевантна тржишта производа.
Прво од њих је тржиште производње електричне енергије и трговине електричном
енергијом на велепродајном тржишту. Овако дефинисано тржиште обухвата
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електричну енергију произведену у термо електранама, са којом се тргује на
велепродајном тржишту (путем билатералног уговора, регулисаног тржишта, или
размене), као и електричну енергију физички увезену преко интер-конектора.
Друго релевантно тржиште производа јесте тржиште трговања зеленим
сертификатима, којим појмом се означава роба којом се потврђује да је одређена
електрична енергија произведена
из обновљивих енергетских ресурса.
Обновљивим изворима енергије се сматрају: ветар, соларна енергија, геотермална
енергија, хидроенергија и биомаса. Зелени сертификати претстављају еколошку
вредност произведене обновљиве енергије. Сертификатима се може трговати
одвојено од произведене енергије. Власник сертификата може искористити
обновљиви део електричне енергије из целокупне електричне енергије која постоји
на мрежи. Због тога, куповина сертификата не утиче на то колико је обновљиве
енергије произведено, већ само на начин како се она дистрибуира. Као релевантно
географско тржиште дефинисано је тржиште Републике Србије. На њему, када је о
првом од дефинисаних релевантних тржишта производа реч, МVM има процењени
тржишни удео мањи од /0-5/%, док циљно друштво у Републици Србији није
учесник на овом тржишту. То опредељује закључак да би оба учесника
концентрације након њеног спровођења, на првом дефинисаном релевантном
тржишту, имала заједнички тржишни удео испод /0-5/%. (будући да нема
поузданих и јавно доступних података и информација о вредности трговине на
велико електричном енергијом у Републици Србији, наведени податак представља
најбољу процену коју је подносилац пријаве извео, на основу података о висини
прихода које су у овој области пословања остварили највећи конкуренти у прошлој
години). Као главног учесника на тржишту производње електричне енергије,
подносилац пријаве наводи Јавно предузеће Електропривреда Србије Београд, док
се као значајни учесници на тржишту трговине електричном енергијом на
велепродајном нивоу наводе: GEN I d.o.o., EFT Trade d.o.o., Danske Commodities
Serbia d.o.o., Rudnap Group d.o.o., Ezpada d.o.o. (сва из Београда). На основу јавно
доступних података, подносилац пријаве као учеснике на тржишту производње
електричне енергије из обновљивих извора, наводи следеће компаније: Green Waste
d.o.o., Eco Energo Group d.o.o., MK Fintel Wind a.d. (сва из Београда) и Solar
Matarova d.o.o. (из Новог Сада). На другом релевантном тржишту – тржишту
трговања зеленим сертификатима, у Републици Србији нису активни ни стицалац
контроле над циљним друштвом (овде подносилац пријаве), као ни само циљно
друштвоПрема информацијама које је доставио подносилац пријаве, предметна
концентрација осим у Републици Србији, није пријављена ради одобравања њеног
спровођења ни у једној другој јурисдикцији. Разлози спровођења ове
концентрације садржани су у и проистичу из пословних и развојних планова њених
учесника. Компанија MVM ће на основу реализовања предметне купопродајне
трансакције и стицања контроле над друштвом Hivatalos, проширити свој
постојећи портфолио производње електричне енергије и повећати своје обновљиве
производне капацитете.
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Из чињеничног стања утврђеног у овом управном поступку, Комисија је
закључила да спровођење предметне екстериторијалне концентрације неће
произвести никакве, непосредне или посредне, краткорочне или дугорочне ефекте
на тржишту Републике Србије, нити ће њено спровођење довести до значајног
спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на целокупном домаћем
тржишту, или било ком његовом делу, а нарочито стварањем или јачањем
доминантног положаја. На основу свега претходно изнетог, оцењено је да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 19 Закона, 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 достављања решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Доц. др Милоје Обрадовић
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