
                        

                                              
        

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  49/11),
одлучујући  по  пријави  концентрације  број  6/0-02-740/2014-1  од  26.  новембра
2014.  године,  коју је  преко законског  заступника,  директора  правних послова
Александре Поповић, поднело привредно друштво „Soko Štark“ д.о.о. Београд,
регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под бројем
07026447,  са  седиштем  на  адреси  ул.  Кумодрашка  бр.  249  Београд,  дана  08.
јануара 2015. године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I     ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле друштва „Soko Štark“ д.о.о. Београд,
регистрованог  у  Агенцији  за  привредне  регистре  Републике  Србије  под
матичним  бројем  07026447,  са  седиштем  на  адреси  ул.  Кумодрашка  бр.  249
Београд,  над  друштвом  „Foodland“  д.о.о.,  са  седиштем  на  адреси  ул.
Омладинских бригада бр. 86, Београд – Нови Београд, регистрованог у Агенцији
за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 17192850, до чега
долази  куповином  целокупних  пословних  удела  овог  друштва  од  њихових
досадашњих власника. 

II    УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  у  прописаном  року  од  стране  подносиоца
пријаве, извршена  уплата  износа  од  3.013.670,00
(тримилионатринаестхиљадашестстотинаседамдесет  и  00/100)  динара  на  рачун
Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства
финансија  Републике  Србије,  с  позивом  на  број 6/0-02-740/2014-1,  што
представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине износа 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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Б е о г р а д



О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво  „Soko Štark“ д.о.о.  из  Београда,   (у  даљем тексту:
Soko  Štark или  подносилац  пријаве),  преко  законског  заступника,  директора
правних  послова  Александре  Поповић,  поднело  је  дана  26.  новембра  2014.
године, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту Комисија) пријаву
концентрације заведену под бројем  бр. 6/0-02-740/2014-1. Допуном пријаве,  која
је достављена Комисији 09. децембра 2014. године, иста је употпуњена и у свему
усаглашена  са  прописом  којим је  уређен  садржај  и  начин  њеног  подношења,
чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије у овој управној
ствари. Саставни део предметне пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим
се потврђује да је у целости уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије,
што је констатовано у ставу II диспозитива.

Подносилац  пријаве  несумњиво  представља  једног  од  најпознатијег  и
најзначајнијег  произвођача  кондиторских  производа  на  тржишту  Републике
Србије, на којем послује од  1952. године, када је ово друштво и основано. Ради
се наиме о произвођачу чоколаде, десерта, кекса, чајног пецива, вафли и читавог
низа  других  производа  из  категорија  „барси“  (чоколадна  бананица),   и
„snacks“(грицкалица). У свакој од ових група асортимански диверсификованих
производа,  Soko  Štark је  препознатљив  по  својим  дугорочно  развијаним
брендовима,  попут  чоколаде  „Najlepše  želje“,  кекса  „Petit  beurre“,  чоколадним
бананицама,  чоколадним  наполитанкама  и  „Smoki“  грицкалицама.  Од  2010.
године ово друштво је саставни део мултинационалне групе друштава „Atlantic
Group“, активне и присутне на више од 30 националних тржишта широм света.
Ова група друштава у свом пословању обједињује производњу, дистрибуцију и
продају широког асортимана производа из сегмента робе широке потрошње. У
последњих пар година подносилац пријаве, након реализованих аквизиција, своју
пословну  активност  шири  и  на  подручје  производње  газираних  пића,  под
брендом „Palanački kiseljak“, и на производњу и продају витаминских производа
„Multivita“.

На  светском тржишту и тржишту Републике Србије, у пословној години
која  претходи  години  пријаве  концентрације  (2013.  година),  „Atlantic  Group“
остварила је укупне приходе који вишеструко надмашују прописане финансијске
прагове, који сходно Закону,  представљају услов за постојање обавезе пријаве
концентрације.

Друштво „Foodland“ д.о.о (у даљем тексту: циљно друштво), основано је
18. марта 1998. године са седиштем  на адреси ул. Омладинских бригада бр. 86,
Београд  –  Нови  Београд  и  регистровано  у  Агенцији  за  привредне  регистре
Републике  Србије  под  матичним  бројем  17192850. Претежну  делатност  овог
друштва чини производња осталих прехрамбених производа (шифра делатности
1089),  док  његову  стварну  делатност  представља  производња  производа  од
паприке (ајвар), домаће зимнице, паста сосева, слатка и сирупа, џемова, пекмеза
(укључујући и њихову дијететску варијанту), воћних намаза, домаћих сирупа и
сокова итд. Своје производе ово друштво пласира на тржишту под познатим и
препознатљивим брендом „Бакина тајна“.  Реч је о трочланом друштву, чији су
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оснивачи  и  власници  три  физичка  лица, која  поседују  различите  уделе  у
оснивачком  капиталу  овог  друштва  и  то:  Васо  Лекић  са  уделом  од  65%,
Александар  Лекић  са  20%  и  Милан  Петковић  са  15%  удела  у  управљачким
правима над овим друштвом. Осим националног тржишта, ово друштво присутно
је путем пласмана својих производа и на тржиштима читавог региона, али и на
тржиштима Русије, Аустралије, Јапана, Катара, Велике Британије итд. На крају
треба  истаћи  да  ово  друштво  нема  нити  једно  зависно  друштво  под  својом
контролом, па самим тим оно представља и једини предмет преузимања у овој
концентрацији.

Правни основ предметне концентрације представља Уговор о купопродаји
пословних удела у циљном друштву, потписан од стране сва три сувласника овог
друштва и овлашћеног лица „Atlantic Group“, дана 11. новембра 2014. године, у
коме  се  наводи да  ће  подносилац  пријаве  преузети  непосредну  контролу над
циљним друштвом. Предметни Уговор представља обострано исказану намеру
закључења  ове  пословне  трансакције,  односно  спремност  и  вољу  уговорних
страна да дође до реализације ове концентрације и то најкасније до 30. априла
2015.  године.  Осим  овог  акта,  подносилац  је  као  саставни  део  достављене
пријаве, Комисији доставио и предлог Уговора о преносу удела циљног друштва,
који ће на дан трансакције представљати формално правни основ за пренос удела
и  упис  промена  у  одговарајућим  јавним  регистрима  између  преносиоца
(досадашњих власника) и њиховог непосредног стицаоца, односно друштва Soko
Štark.

Уговором о купопродаји  пословних удела у циљном друштву, прецизно
су  дефинисана  сва  међусобна  права  и  обавезе  уговорних  страна,  предмет
трансакције,  време  реализације  уговорних  обавеза,  вредност  трансакције  итд.
Комисија је копију овог Уговора као и предлог Уговора о преносу удела циљног
друштва, које је подносилац доставио Комисији као прилоге предметне пријаве,
прихватила  као  правни основ  ове  концентрације,  и  исти  се  налазе  у  списима
предмета. Испуњењем уговором прецизираних обавеза, доћи ће и до реализације
ове концентрације у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.

Полазећи  од  стварне  делатности  циљног  друштва,  подносилац  је  у
достављеној  пријави  предложио,  да  се  као  релевантна  тржишта  производа  за
потребе ове концентрације  дефинишу:

− тржиште  производње  и  продаје  производа  од  паприке  (ајвар,
зимница итд.);

− тржиште производње и продаје џемова, пекмеза и других воћних
намаза;

− тржиште производње и продаје слатка и воћних сокова и сирупа.

Комисија је, у складу са досадашњом изграђеном праксом у свом раду,
прихватила на овај начин образложен предлог дефинисања релевантног тржишта
производа  од  стране  подносиоца  пријаве,  с  обзиром  да  исти  у  потпуности
одражава како производну активност,  тако и основне групе производа циљног
друштва као предмета преузимања у овој концентрацији.
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Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа у географском

смислу, подносилац пријаве је предложио да се оно дефинише на националном
нивоу, односно као тржиште Републике Србије, што је Комисија и прихватила у
складу  са  својом  надлежношћу.  Образлажући  свој  став  по  овом  питању,
подносилац истиче да не постоје никакве суштинске препреке да циљно друштво
своје производе понуди на било ком делу националног тржишта, што представља
чињеницу са којом се Комисија сагласила.

Полазећи  од  овако  географски  детерминисаних  релевантних  тржишта
производа, може се са разлогом претпоставити да предметна концентрација на
овим  тржиштима  неће  произвести  никакве  хоризонталне  ефекте.  До  оваквог
закључка Комисија је дошла након анализе целокупне документације коју јој је
доставио подносилац пријаве и која чини њен саставни део. Својом садржином
наиме,  достављена  документација  недвосмислено  показује  да  подносилац
пријаве своје активности обавља искључиво на тржишту производње и продаје
чоколадних  и  кондиторских  производа,  док  је  циљно  друштво  у  овој
концентрацији активно искључиво у области производње и продаје претходно
наведеног асортимана производа (ајвар, зимница, џемови, слатка, воћни сирупи и
сокови  итд).  Конретно  то  значи  да  ће  на  свим  дефинисаним  релевантним
тржиштима  производа,  подносилац  пријаве   једноставно  „преузети“  постојеће
тржишно  учешће  циљног  друштва,  тако  да  спровођење  предметне
концентрације, неће довести ни до каквог хоризонталног  „преклапања“, које би
се огледало у јачању тржишног удела подносиоца пријаве на било ком од ових
тржишта. 

Осим тога,  услед  чињенице  да  ни  подносилац  пријаве,  нити  било  које
друго зависно друштво из састава „Atlantic Group“, од дана њиховог оснивања па
до  дана  подношења  пријаве  ове  концентрације,  са  циљним  друштвом  није
сарађивало ни по питању набавке, односно продаје робе, у смислу „вертикалног“
односа  на  релацији  добављач  -  купац,  Комисија  је  дошла  до  закључка,  да
предметна концентрација  на дефинисаним релевантним тржиштима производа
неће  изазвати  нити  било  какве  „вертикалне“  ефекте. Овде  се  наиме  ради  о
концентрацији  тзв.  „конгломератског  типа“,  након  чијег  спровођења  ће
подносилац пријаве, само проширити портфолио својих пословних активности,
без икаквог јачања своје постојеће тржишне снаге у обављању сваке од њих.

У прилог оваквом ставу Комисије говори и образложење основних мотива
за  реализацију  предметне  концентрације  које  је  достављено  од  стране
подносиоца  пријаве.  Осим  даљег  унапређења  производње,  планирана  је  и
континуирана  маркетиншка  активност  у  циљу  повећања  препознатљивости  и
продаје бренда „Бакина тајна“ на тржиштима земаља чланица Европске Уније и
Русије и то примарно путем  „улиставања“ овог бренда у већим малопродајним
ланцима, а затим и адекватном подршком постојећег  система дистрибуције робе
широке  потрошње.  На овај  начин,  од  стране  подносиоца  пријаве  реализована
докапитализација,  омогућиће  истовремено  проширење  портфолија  активности
овог  друштва  и  вишеструко  повећање  производње  и  продаје   целокупног
асортимана  производа циљног друштва на извозним тржиштима.
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Све  претходно  изнето  потврђује  закључак  Комисије,  да  реализација
предметне  концентрације,  неће  изазвати  негативне  последице  на  претходно
географски дефинисаним релевантним тржиштима производа. У складу са тим
оцењено  је  да  спровођење  пријављене  концентрације  не  доводи  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 сви 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
                                                                              Доц. др Милоје Обрадовић
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