Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-389/2015-7
Датум: 8. јун 2015. 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“ бр.
49/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02389/2015-1 коју је у име клијената – Finedining (Cayman) Limited изузетог друштва
са ограниченом одговорношћу које је основано и послује у складу са правом
Кајманских Острва, са седиштем регистрованим на адреси PO Box 309, Ugland
House, Велики Кајман, KY1-1104, Кајманска Острва, регистрациони број 270383 и
FIBA Beteiligungs-und Anlage GmbH, друштво са ограниченом одговорношћу које
је основано и послује у складу са правом Аустрије, са регистрованим седиштем на
адреси Am See 28, Tiefgraben, 5310 Mondsee, Аустрија, регистрациони број 23657 g,
по приложеном пуномоћју поднео Рашко Радовановић, адвокат из „Petrikić &
Partneri“AOD из Београда, улица Цинцар Јанкова бр. 3, дана 8. јуна 2015. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од стране Finedining (Cayman)
Limited изузетог друштва са ограниченом одговорношћу које је основано и послује
у складу са правом Кајманских Острва, са регистрованим седиштем на адреси PO
Box 309, Ugland House, Велики Кајман, KY1-1104, Кајманска Острва,
регистрациони број 270383 и FIBA Beteiligungs-und Anlage GmbH, друштва са
ограниченом одговорношћу које је основано и послује у складу са правом
Аустрије, са регистрованим седиштем на адреси Am See 28, Tiefgraben, 5310
Mondsee, Аустрија, регистрациони број 23657 g, над друштвом WMF Group GmbH,
које ће настати трансформацијом друштва WMF AG из Немачке.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року извршена уплата износа од
25.000,00 (двадесетпетхиљада) 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.
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Образложење
Привредна друштва Finedining (Cayman) Limited, са Кајмански острва (у
даљем тексту: Finedining) и FIBA Beteiligungs-und Anlage GmbH, из Аустрије (у
даљем тексту: FIBA), која се заједнички називају Подносиоци, преко пуномоћника
Рашка Радовановић, адвокат из „Petrikić & Partneri“AOD из Београда, улица
Цинцар Јанкова бр. 3, заједнички су 8. маја 2015. године, Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) поднели пријаву концентрације број 6/002-389/2015-1 (у даљем тексту: пријава). Достављањем додатних информација и
документације која је Комисији на њен захтев поднетa 4. јуна 2015. године
отклоњени су недостаци иницијалне пријаве, чиме су испуњени услови за
поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном поступку. Подносиоци
пријаве су у прописаном року и у целости уплатили износ накнаде за издавање акта
Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносиоци пријаве поставили су и
Захтев за одређивање мере заштите података број: 6/0-02-389/2015-2 од 8. маја
2015. године. Председник Комисије за заштиту конкуренције решавајући по
наведеном захтеву, донео је 4. јуна 2015. године Закључак о заштити података број:
6/0-02-389/2015-5.
Један од подносилаца пријаве Finedining је холдинг друштво. Ово друштво
имало је посредну искључиву контролу над друштвом Finedining Capital AG, које је
имало непосредну искључиву контролу над друштвом WMF AG. Друштво WMF
AG представља матично друштво WMF Групе. Читава група, је недавно припојена
друштву Finedining Capital AG. Ова група се бави производњом и продајом стоне и
кухињске опреме (прибора за јело, посуђа, кухињских апарата, стоног посуђа и
кућне опреме) и малих кућних апарата за домаћинства (тостери, чајници, блендери,
соковници), као и професионалне хотелске опреме (прибори за јело, метална
кухињска опрема за столове, сервирање и шведске столове) и апарата за кафу за
професионалну употребу.
Друштво Finedining, и са њим повезана WMF Група, је под контролом
фондова којима управљају друштва повезана са KKR & Co. L.P.(у даљем тексту:
KKR). KKR је глобално инвестиционо друштво са седиштем у савезној америчкој
држави Делавер, које пружа широк асортиман алтернативних фондова и других
инвестиционих услуга инвеститорима и нуди решења за компаније у свом
портфељу и остале клијенте. Повезани инвестициони фондови друштва KKR
инвестирају у компаније у великом броју сектора.
У Републици Србији KKR је присутан преко 20 контролисаних друштава
која послују у више разнородних пословних области. Поједина зависна друштва
баве се обрадом података, хостингом и сл. (шифра делатности: 6311),
истраживањем и развојем у осталим природно техничко-технолошким наукама
(шифра: 7219), кабловским телекомуникацијама (шифра: 6110), производњом и
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емитовањем телевизијског програма (шифра: 6020), остале забавне и рекреативне
делатности (шифра: 9329), производњом кинематографских дела, аудио-визуелних
производа и телевизијског програма (шифра: 5911), делатност рекламних агенција
(шифра: 7311), коцкање и клађење (шифра: 9200) и друго.
FIBA, други подносилац пријаве, је холдинг друштво које је у власништву
WAB Privatstiftung, приватног фонда из Аустрије. Ово друштво има посредну
искључиву контролу над групом зависних друштава која се баве производњом и
продајом воде и нуде услуге у вези са прерадом воде, укључујући и друштво BWT
AG из Аустрије, које представља главно друштво у власништву FIBA (FIBA
Група).
FIBA Група је специјализована за бројне делатност везане за прераду воде,
што укључује истраживање, развој и оптимизацију процеса филтрације, поступак
за деминерализацију и омекшавање воде, као и све друге (микро, ултра, нано
филтрације). То укључује и поступак електролизе, електро-дијализу, генераторе
хлор диоксида, пумпе за дозирање као и друге системе и постројења за
пречишћавање воде.
Своје производе и услуге FIBA Група нуди корисницима у више облика и то
као пијаће воде, воде за фармацеутску индустрију и процесном водом, термалном
водом, водом из котлова и водом за хлађење, водом из система за климатизацију и
водом из базена. Поред тога ова група производи и продаје филтере за припрему
чаја и кафе, филтере за припрему воде за апарате за кафу, рерне и апарате за
кување на пари „under-table“ филтере, апарате за воду, као и за повратну осмозу и
УВ апарате.
FIBA Група није активна у Републици Србији.
Ново друштво ће настати трансформацијом друштва WMF AG из
акционарског, у друштво са ограниченом одговорношћу и његовим преименовањем
у WMF Group GmbH (у даљем тексту: Друштво). Пре статусне промене спајања уз
припајање Finedining Capital AG и WMF AG су била повезана друштва, где KKR
има посредну искључиву контролу над друштвом Finedining, који је имао посредну
искључиву контролу над друштвом Finedining Capital AG, а које друштво је имало
непосредну искључиву контролу над WMF AG.
Као правни основ спровођења концентрације, Комисији су достављени
Уговор о купопродаји удела и Допунски уговор у коме су садржане измене и
допуне основног уговора. У складу са наведеним уговором друштво FIBA је стекло
мањински удео од 49,9% капитала друштва Finedining S.a.r.l., са седиштем на
адреси Rue de Rollingergrund 59, L-2440 Луксембург, које је под коначном
контролом KKR-a.
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Уговор садржи посебна правила за случај следећег догађаја, који је у време
закључења Уговора, био будући и неизвестан догађај: [...]1
Располагање правом вета у погледу стратешких одлука учесника на
тржишту, као што су то одлуке о буџету, обично се сматра довољним да обезбеди
заједничку контролу. [...]
У време подношења предметне пријаве, био је завршен поступак принудног
откупа акција мањинских акционара друштва WMF AG и његово спајање уз
припајање друштву Finedining Capital AG. Међутим, последњи корак у процесу
трансформације WMF AG у WMF Group GmbH још увек није спроведен.[...]
Подносиоци напомињу да поступак трансформације WMF AG у WMF Group
GmbH још увек није завршен, пошто је за спровођење овакве трансформације
неопходна регистрација при надлежном суду у Немачкој. До сада, ова регистрација
још увек није извршена јер је захтев за регистрацију трансформације поднет 26.
маја 2015. године надлежном суду у Немачкој, те стога још увек није стечена
заједничка контрола над WMF Group GmbH. Стицање заједничке контроле од
стране Подносилаца над WMF Group GmbH ће бити могуће тек након извршене
регистрације трансформације WMF AG у WMF Group GmbH при надлежном суду у
Немачкој и добијања свих потребних одобрења концентрације, укључујући
одобрење Комисије.
Стицање заједничке контроле у овом случају је промена у квалитету
контроле из искључиве у заједничку контролу, сматра се концентрацијом у смислу
члана 5. став 2. Закона, а у вези са чланом 17. став 1. тачка 3.
На основу анализе свих елемената поднете пријаве и достављене
документације, утврђено је да су подносиоци пријаве исправно поступили када су
исту доставили Комисији, будући да су испуњене све законске претпоставке за то.
Финансијски резултати пословања учесника ове концентрације, указују да су
достигнути прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза
пријаве концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење.
Полазећи од садржаја Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног
тржишта („Службени гласник РС“ бр. 89/2009) подносиоци пријаве предложили су
два релевантна тржишта производа и то:
- тржиште производа на којем су WMF Група и FIBA Група (BWT) активни,
односно на којем учесници ове концентрације нуде заменљиве производе
и где постоји хоризонтално преклапање, јесте тржиште стоних филтера за
воду. Поред тога, Подносиоци напомињу да ни FIBA Група (BWT) ни
WMF Група нису продавале стоне филтере за воду у Републици Србији у
2014. години;

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
1
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-

тржиште производа на којем се пословне активности Групе WMF и Групе
FIBA вертикално преклапају јесте тржиште филтера за воду, на којем
FIBA Група (BWT) наступа као добављач, а WMF Група као купац
филтера за воду.

Осим наведена два тржишта производа не постоји ниједно друго тржиште
производа на које би могла утицати планирана концентрација и које би се могло
сматрати релевантним у конкретном случају.
Комисија је као релевантно тржиште производа исто дефинисала као
тржиште филтера за воду укључујући ту и стоне филтере за воду, сматрајући да је
предлог подносилаца преуско дефинисан.
Подносиоци пријаве предлажу да се релевантно географско тржиште за
потребе процене ове концентрације дефинише као национално тржиште, односно
као територија Републике Србије, што је Комисија и прихватила.
С обзиром на пословне активности Подносилаца и њихових зависних
друштава следи да ниједно од њих није било активно на географски дефинисаном
релевантном тржишту, тако да планирана трансакција неће имати утицаја на
конкуренцију и тренутну структуру релевантног тржишта у Републици Србији.
Предметна концентрација поред Републике Србије, биће пријављена
Европској Комисији, Украјини и Тајвану.
Основни мотиви који су определили спровођење ове пословне трансакције,
су комерцијалне природе и представљају намеру Подносилаца да даље заједнички
развијају Друштво и тако повећају вредност свог пословања у циљу профитирања и
евентуалне продаје.
Подносиоци не очекују да ће спровођење предметне концентрације имати
било каквог ефекта у Републици Србији с обзиром да не постоје никаква
преклапања и да Подносиоци и Друштво нису били активни на релевантним
тржиштима у Републици Србији.
На основу података и информација које су Комисији доставили подносиоци
пријаве, као и на основу других јавно доступних података и утврђеног чињеничног
стања у предметном управном поступку, оцењено је да се у конкретном случају
ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 19 Закона. Комисија је овакав
став и оцену засновала на утврђеним чињеницама које се односе на актуелно
тржишно учешће релевантних учесника на дефинисаним релевантним тржиштима.
Конкретно, тржишни удели које ће учесници ове концентрације, односно циљно
друштво над којим они успостављају заједничку контролу, остварити на
дефинисаном релевантном/релевантним тржиштима, према оцени Комисије не
стварају никакву забринутост у погледу ефеката спровођења ове концентрације,
будући да настанак ове концентрације не доводи до ограничавања, нарушавања или
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спречавања конкуренције на дефинисаним релевантним тржиштима, због чега је
одлучено као у диспозитиву.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. и члана 80. Закона,
као и члан 2. став 1 тачка 6. Тарифника о висини накнаде за послове из
надлежности Комисије, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији
и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи
години у којој је концентрација пријављена Комисији.
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
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