
                             
                             
                                           
                                 

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  заведеној  под  бројем  6/0-02-
42/2015-1  коју  је  преко  пуномоћника,  адвоката  Мирослава  Стојановића,  Маје
Станковић, и Марине Булатовић, сви из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ
Ушће,  Булевар Михајла Пупина бр. 6,  11.070 Нови Београд,  Република Србија,
поднело 12. јануара 2015. године друштво „Al Lake“ (Luxembourg) S.a.r.l., основано
у складу са законима Луксембурга, са регистрованим седиштем на адреси  47 Grand
Rue, L-1661 Луксембург, регистровано у Привредном регистру у Луксембургу под
регистарским бројем B191802, дана 11. фебруара 2015. године, доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I  ОДОБРАВА  СЕ у  скраћеном  поступку  концентрација  учесника  на
тржишту која  настаје  стицањем појединачне  контроле  Друштва  са  ограниченом
одговорношћу  „Al  Lake“ (Luxembourg)  S.a.r.l., које  је  основано  у  складу  са
законима Луксембурга,  са регистрованим седиштем на адреси  47 Grand Rue, L-
1661  Луксембург,  регистровано  у  Привредном  регистру  у  Луксембургу  под
регистарским  бројем  B191802,  над  Акционарским  друштвом  „Hypo  Group  Alpe
Adria“ AG, основаним у складу са законима Аустрије, са регистрованим седиштем
у  Клагенфурту  на  адреси  Alpen  Adria-Platz  1,  9020  Klagenfurt  am  Worthersee,
Аустрија, регистровано у Регионалном суду Клагенфурта под регистарским бројем
FN 350921 k, до чега долази на основу уговорног преузимања 100% акција друштва
„Hypo Group Alpe Adria“ AG, чиме „Al Lake“ (Luxembourg) S.a.r.l. као стицалац,
успоставља непосредну контролу над овим друштвом, као и посредну контролу над
директним и индиректним зависним друштвима  циљног друштва у Југоисточној
Европи. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да  је  у  прописаном  року  извршена  уплата  износа  од
25.000,00  (двадесетпетхиљада)  ЕУР  на  девизни  рачун  Комисије  за  заштиту
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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.

                                                      
                                                     О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Друштво са ограниченом одговорношћу „Al Lake“ (Luxembourg) S.a.r.l., (у даљем
тексту: Al Lake) из Луксембурга, поднело  је Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) 12. јануара 2015. године пријаву концентрације, заведену
под бројем 6/0-02-42/2015-1 (у даљем тексту: пријава). Пријава је достављена преко
адвоката  појединачно  наведених  у  уводу  решења,  а  на  основу  специјалног
пуномоћја од 30. децембра 2014. године, које је достављено Комисији и налази се у
списима предмета. У допуни пријаве која је примљена у Комисију 16. јануара 2015.
године,  достављени  су  сви  прописани  делови  који  су  дефинисани  Уредбом  о
садржају и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“ број
89/2009), а који су недостајали у иницијалном поднеску, на који начин је предметна
пријава  учињена  потпуном.  Будући  да  је  благовремено  и  у  целости   извршена
уплата  прописане  висине  накнаде  за  издавање  акта  Комисије,  испуњени  су  сви
услови за поступање и одлучивање Комисије  у овом управном поступку.

Подносилац  пријаве  предлаже  Комисији  да  о  овој  пријави  одлучи  у  скраћеном
поступку у складу са чланом 37 Закона,  из разлога који су ближе објашњени у
оквиру Секције 12 ове пријаве. Странка је поднеском од 23. јануара о.г. поставила
образложени  захтев  за  заштиту   одређених  специфицираних  података  и
информација,  ближе  одређених  овим  захтевом,  о  чему  је  одлучено  посебним
закључком  председника  Комисије  број  6/0-02-42/2015-5  од  6.  фебруара  2015.
године.

Решавајући  по  предметној  пријави,  председник  Комисије  је  извршио  увид  у
садржај пријаве и накнадно достављену допуну од 16. јануара 2015. године, којом
је ова пријава учињена потпуном, на основу чега је закључио да треба одлучити као
у  ставу  I диспозитива  овог  решења,  из  разлога  који  ће  у  наставку  текста  бити
образложени.

Друштво  „Al  Lake“ (Luxembourg)  S.a.r.l., из  Луксембурга,  (  у  даљем тексту:  Al
Lake,  или  подносилац  пријаве),  регистровано  је  у  Привредном  регистру  у
Луксембургу под регистарским бројем  B191802, и представља холдинг друштво
које  је  према  достављеној  документацији  основано  30.  октобра  2014.  године  за
потребе  ове  трансакције.  Оно  је  у  власништву  (100%)  друштва  Al  Lake
(Luxembourg)  Management  S.a.r.l., (Luxembourg),  а  даље  власништво  над  тим
друштвом имају фондови којима управља друштво Advent International Corporation
(у  даљем  тексту:  Advent)  са  седиштем  у  Сједиљеним  Америчким  Државама-
Бостон. Реч је о приватном инвеститору који је фокусиран на стицање имовинског
капитал учешћа  (контролног и неконтролног) у друштвима за која прогнозира  да
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ће  додатно  инвестирање  у  иста,  побољшати  њихову  развојну  перспективу.  По
правилу,  овај инвеститор се не укључује  у послове оперативног функционисања
друштава, мада понекада помаже друштвима у која инвестира, пружањем савета у
вези са управљањем  и развојем пословања.  Advent има капитал учешће у разним
секторима,  укључујући  медије,  комуникације,  информативну  технологију,
интернет, хемикалије, фармацеутске производе итд. Достављени су подаци о броју
запослених у друштву Advent, као и о висини остварених прихода овог друштва на
светском нивоу у 2013. години (још увек нису доступни подаци за прошлу годину),
који су износили више од [...]1 ЕУР. 

Друштво  Advent  нема  регистровано  присуство  у  Републици  Србији,  али  је  на
нашем  националном  тржишту  присутно  кроз  један  број  портфолио  друштава  о
којима су Комисији достављени сви основни подаци за свако од њих. Међу тим
друштвима су и она која су активна  у производњи и продаји смола за премазивање,
подних  ентеријера  и  екстеријера,  зидних  и  декоративних  керамичких  плочица,
ископавању и обради минерала талка, и другим делатностима о чему су приложени
одговарајући подаци који се овом приликом не наводе. То из разлога што све друге
–  овде  непоменуте  активности  осталих  портфолио  друштава  компаније  Advent,
нису релевантне за предметну трансакцију, јер нису везане за сектор на  који се ова
концентрација односи. 

Други  учесник  предметне  концентрације,  јесте  аустријско  акционарско  друштво
„Hypo  Group  Alpe  Adria“ AG (у  даљем  тексту:  Hypo,  или  циљно  друштво),  са
седиштем у Клагенфурту, где је регистровано у Регионалном суду овог града, под
регистарским  бројем  FN 350921  k.  Циљно друштво  је  банкарска  институција  у
оквиру  Hypo групе,  која „покрива“ област банкарског пословања са грађанима –
физичким лицима, послове корпоративног банкарства, као и све друге уобичајене и
стандардне  банкарске  услуге  (управљање  готовином,  пословање  у  вези  са
картицама  - укључујући дебитне, кредитне и  prepaid картице, депозити/штедње,
давање кредита,  услуге  плаћања,  осигурање и посредовање и пословање које се
односи на лизинг). Циљно  друштво је у Републици Србији активно у банкарском
пословању,  преко  свог  зависног  друштва  –  „Hypo  Alpe  Adria Bank“ a.d. са
регистрованим  седиштем  у  Београду  (у  даљем  текст:  Hypo Srbija).  Према
достављеном  изводу  АПР-а  о  регистрацији   привредног  субјекта,  ово  домаће
друштво  под  матичним  бројем  07726716  основано  је  1991.  године,  а  његова
претежна регистрована делатност јесте „остало монетарно посредовање“ (шифра
делатности: 6419). Hypo Srbija према расположивим подацима за 2013. годину, са
[...]  запослених, остварила је у тој години приход тек нешто испод [...] ЕУР. На
основу  информација  које  је  Комисији  доставио  подносилац  пријаве,  пословање
Hypo Srbija на  националном  тржишту  Републике  Србије,  организовано  је  кроз
мрежу од 28 филијала (од чега је 6 у Београду,  а све остале филијале покривају
практично читаву територију државе и распоређене су на начин да се налазе у свим
већим градовима Републике Србије, међу којима су и Ниш, Нови Сад, Крагујевац,

1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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Чачак, Ужице, Крушевац, Краљево, Врање, Лесковац, Суботица, Сомбор, Панчево,
Вршац итд.

Правни  основ  за  спровођење  пријављене  концентрације,  односно  акт  о
концентрацији, јесте Уговор о купопродаји и преносу акција, који је 22. децембра
2014.  године  закључен  између  учесника  ове  пословне  трансакције.  Потписници
уговора који је достављен Комисији у интегралном тексту на енглеском језику и
преводу истог документа на српски језик, јесу друштво  Heta Asset Resolution AG,
као продавац - које је у потпуном власништву Републике Аустрије и друштво  Al
Lake као  купац.  У  оквиру  дела  пријаве  који  се  односи  на  опис  концентрације
(секција  4 сумара  пријаве),  достављене  су и информације  о недавно извршеном
реструктурирању  унутар  групе,  што  је  Комисија  оценила  искључиво  као
констатацију  одређене  чињенице,  која  је  без  утицаја  на  њену  одлуку  у  овом
поступку.  Сагласно  достављеном  Уговору  о  купопродаји,  друштво  Al  Lake
намерава да стекне искључиву контролу над друштвом Hypo Group Alpe Adria AG
(овде  циљним  друштвом),  стицањем  100%  његових  акција.  Осим  непосредне
контроле  над  овим  друштвом,  реализовањем  пријављене  пословне  трансакције,
подносилац  пријаве  ће  успоставити  и  посредну  контролу  над  директним  и
индиректним  зависним  друштвима  циљног  друштва  у  Југоисточној  Европи.  У
оквиру прилога 8 који чини саставни део поднете пријаве, достављен је списак свих
зависних  друштава  циљног  друштва  [...],  над  којима  ће  као  последица  ове
концентрације  наступити  индиректна  промена  контроле,  коју  ће  у  конкретној
ситуацији над истима успоставити Al Lake.

Пословни сектор у коме ће се пријављена концентрација реализовати, јесте сектор
банкарства. У конкретном случају само је циљно друштво активно у овом сектору у
Републици Србији. Услед те чињенице, ова пословна трансакција не доводи ни до
каквог преклапања страна на банкарском тржишту Србије. Због тога ће тржишни
удео циљног друштва на релевантном тржишту производа (у конкретном случају
банкарских  услуга),  остати  непромењен  након  спровођења  предложене
трансакције, у односу на удео какав је био пре њеног реализовања.То значи да ће
ова концентрација довести  искључиво до промене власника циљног друштва и  по
том  основу  вршиоца  контроле  над  њим,  на  начин  како  је  то  опредељено  у
диспозитиву одлуке. 

Тржиште  пружања  банкарских  услуга  јесте  генеричка  дефиниција  релевантног
тржишта  када  је  реч  о  сектору  банкарства.  Ова  врста  услуга  може  се  додатно
сегментирати  по  критеријуму  њихових  корисника.  Конкретно,  банкарске  услуге
могу се  пружати   физичким  лицима   -  домаћинствима,  или  правним  лицима  –
привредним  друштвима.  Услуге  банкарског  садржаја  које  су  намењене
становништву,  могу  се  даље  сегментирати  на  активност  пружања  банкарских
услуга  везаних за кредите,  депозите,  платни промет (издавање чекова и платних
картица) и друге врсте банкарских услуга, које је навео подносилац пријаве, а које
већина универзалних банака обезбеђује својим клијентима – када је о физичким
лицима реч.  Када су банкарске  услуге  усмерене  према  правним лицима,  оне се
поново  могу  поделити   на  кредитну,  депозитну  активност,  или  услуге  платног
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промета,  при  чему,  по  правилу,  универзалне  банке   према  корпоративним
клијентима такође обезбеђују пружање читаве палете бројних банкарских услуга,
претходно  наведених  и  других.  Корпоративни  клијенти  пословног  банкарства,
даље се према својој величини могу поделити  на велике банкарске клијенте и,
клијенте који спадају у мала и средња предузећа. У предметној трансакцији, само је
циљно  друштво  у  Републици  Србији,  активно  у  сектору  пружања  банкарских
услуга  физичким и правним лицима,  па услед одсуства било каквог преклапања
страна,  дефиниција  банкарског  тржишта  у  смислу  степена  његовог  крајњег
атомизирања, може остати отворена. Овакав приступ, према становишту Комисије
прихватљив  је  из  разлога  што  предметна  трансакција  неће  имати  ефекат  на
конкуренцију  у  Србији,  без  обзира  на  прецизност  приликом   дефинисања
релевантног тржишта у конкретном случају.

Подносилац пријаве доставио је податке и објашњења и о другим финансијским
пословима  у  којима  учествују  поједине  банкарске  организације  (лизинг  и
факторинг), при чему када је о предметној трансакцији  реч, ниједна од страна није
активна  на  банкарском  тржишту  Републике  Србије  у  овом  сектору  пружања
банкарских услуга. Достављени су процењени тржишни удели циљног друштва, на
појединим уже  опредељеним  секторима  банкарског  тржишта  Републике  Србије,
како следи у наставку текста. Конкретно, подносилац пријаве, удео Hypo Srbija као
домаћег  друштва  повезаног  са  непосредним  циљним  друштвом  у  предметној
концентрацији, у појединим аспектима његове банкарске активности, определио је
на следећи начин: банкарство за физичка лица (/5-10/%), банкарство за правна лица
(/0-5/%), остали финансијски послови – лизинг и факторинг (0%).

За потребе дефинисања релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је
предложио да то буде укупна територија Републике Србије, будући да је циљно
друштво преко мреже својих филијала, активно - о чему је претходно било речи -
на читавом националном тржишту. 

Рангирање  10  највећих  пословних  банака  активних  на  банкарском  тржишту
Републике Србије, подносилац пријаве извршио је користећи као извор, податке
Народне банке Србије  садржане у  кварталном Извештају НБС за друго тромесечје
2014.  године  (период  април-јун),  а  који  се  односе  на  банкарску  активу.  Према
наведеном показатељу Banca  Intesa  AD  – Београд  налази  се  на  првом месту са
тржишним уделом од 15,1%, а следе  Komercijalna banka AD   - Београд (13,4%),
Unicredit Bank Srbija AD – Београд (9,1%), Raiffeisen Banka AD – Београд (7.7%),
Societe Generale banka Srbija AD – Београд (7,6%),  Eurobank AD – Београд (5,4%),
Agroindustrijska komercijalna banka „AIK banka“ AD – Ниш (5,3%), Hypo Alpe- Adria
Bank AD - Београд (4,1%), Vojvođanska banka AD – Нови Сад (4%), Banka Poštanska
štedionica  AD –  Београд  (3,8%).  Наведених  10  банака  на  банкарском  тржишту
Републике  Србије,  има  заједнички  тржишни  удео  према  овде  коришћеном
критеријуму  од  75,5%,  док  преостали  број  пословних  банака  активних  на  овом
тржишту у  Републици Србији, који је приближно двоструко већи од броја  овде
наведених банака, заједно „заузима“ тек око једну четвртину домаћег банкарског
тржишта,  по  показатељу банкарске  активе.  Банка  преко  које  је  циљно друштво
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активно на домаћем банкарском тржишту -  Hypo Srbija,  са тржишним уделом од
4,1% (који је опредељен по критеријуму банкарске активе),  заузима 8.  место на
банкарском тржишту Републике  Србије.  То је  тржишна позиција  ове  банке  пре
спровођења  предметне  концентрације,  чија  реализација  неће  условити  промену
висине њеног тренутног тржишног удела, и положаја какав  Hypo Srbija  сада има,
при  актуелном  рангирању  пословних  банака  у  Републици  Србији.  Евентуална
промена  њеног  тренутног  тржишног  положаја,  може  наступити  као  последица
других околности, које нису у вези и не проистичу из саме концентрације о којој се
решава  у  овом  поступку.  Предметна  концентрација  осим  у  Републици  Србији,
поднета је на процену органу надлежном за питања конкуренције Републике Црне
Горе, као и надлежном органу Европске Уније.

На основу свих коришћених и доступних података и информација које је
Комисији доставио подносилац пријаве и укупно утврђеног чињеничног стања у
овом  управном  поступку,  Комисија  је  закључила  да  спровођење  предметне
екстериторијалне  концентрације,  неће  произвести  никакве,  непосредне  или
посредне, краткорочне или дугорочне ефекте на банкарском тржишту Републике
Србије  То  значи  да  реализовање  ове  концентрације  неће  довести  до  значајног
спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на целокупном домаћем
тржишту,  или  било  ком  његовом  делу,  а  нарочито  стварањем  или  јачањем
доминантног  положаја.  Тржишни  положај  домаћег  друштва  регистрованог  и
активног  у  Републици  Србији,  које  се  сматра  повезаним учесником са  циљним
друштвом  у  овој  пословној  трансакцији,  неће  се,  како  је  утврђено  и  претходно
указано, променити као последица спровођења ове концентрације, па је оцењено је
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
                                                                               Доц. др Милоје Обрадовић
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