Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-625/2015-6
Датум: 1. септембар 2015. године
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) 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 6/002-625/2015-1, коју је 18. августа 2015. године поднело привредно друштво „Exor“
S.p.A., на адреси 250 Via Nizza, 10126 Торино, Италија, матични број 00470400011,
преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије
„Moravčević Vojnović i Partneri“, Добрачина бр. 15, Београд, дана 1. септембра 2015.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем посредне контроле од стране друштва „Exor“ S.p.A., са
регистрованим седиштем на адреси 250 Via Nizza, 10126 Торино, Италија, матични
број 00470400011, преко зависног друштва „Exor“ N.V., Claude Debussylaan 24, NL1082 MD Амстердам, Холандија, матични број 59433698, над друштвом „PartnerRe“,
Ltd., са регистрованим седиштем на адреси Wellesley House South, 90 Pitts Bay Road,
Pembroke HM08, Бермуди, матични број 18620.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, у предвиђеном року, уплатио износ
од 25.000 (двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Народне банке Србије, са позивом на број 6/0-02-625/2015-1,
који одговара прописаној висини накнаде за издавање решења о одобрaвању
концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини
накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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Образложење
Привредно друштво „Exor“ S.p.A., са регистрованим седиштем на адреси 250 Via
Nizza, 10126 Торино, Италија, матични број 00470400011 (даље у тексту: „Exor“ или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту:
Комисија), 18. августа 2015. године, преко пуномоћника, адвоката Срђане
Петронијевић, из адвокатске канцеларије „Moravčević Vojnović i Partneri“, Добрачина
бр. 15, Београд, пријаву концентрације бр. 6/0-02-625/2015-1 (даље у тексту: пријава).
Подносилац пријаве је доставио Комисији и допуну пријаве, заведену 21. августа 2015.
године, под бројем 6/0-02-625/2015-3.
Након што је извршила увид у достављену документацију, Комисија је утврдила
да је подносилац пријаве поднео потпуну пријаву и да је она у складу са Уредбом о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Сл. гл. РС“, бр. 89/2009), тако
да су се испунили услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене
концентрације. Саставни део пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати,
којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је
утврђено у ставу II диспозитива
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон),
подносилац пријаве је 21. августа 2015. године поднео Комисији захтев за заштиту
одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину овог захтева
представља спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и
образложење разлога за постављање таквог захтева. Разматрајући овај захтев,
Председник Комисија је прихватио достављени захтев и 1. септембра 2015. године
донео Закључак о заштити података бр. 6/0-02-553/2015-5.
Подносилац пријаве – друштво „Exor“, као италијанско инвестиционо друштво са
седиштем у Торину, преко великог броја зависних друштава, бави се различитим
дугорочним секторским улагањима у Европи и Сједињеним Америчким Државама.
Његова најважнија улагања на светском тржишту тренутно се односе на сектор
аутомобилске индустрије, као што је улагање у друштво „Fiat Chrysler Automobiles
N.V.“, које се бави производњом путничких возила, лаких комерцијалних возила,
компоненти и производних система, или у друштво „CNH Industrial N.V.“, које се бави
производњом пољопривредне и грађевинске опреме, камиона, комерцијалних возила,
аутобуса и специјализованих возила. Друштво „Exor“ је листирано на италијанској
берзи „Borsa Italiana“, а највећи акционар друштва је Giovanni Agnelli, са учешћем од
51,39%.
У Републици Србији, друштво „Exor“ има више зависних друштава, која
првенствено послују у аутомобилској индустрији:
1) „Chrysler Balkans“ д.o.o. Београд, матични број 20303026, које се бави
трговином аутомобилима и лаким моторним возилима;
2) „Фиат аутомобили Србија“ д.о.о. Крагујевац, матични број 20468122, које се
бави производњом моторних возила;
3) „JCMM Automotive“ д.o.o. Крагујевац, матични број 20736917, које се бави
производњом осталих делова и додатне опреме за моторна возила;
4) „Magneti Marelli Automotive“ д.o.o. Крагујевац, матични број 20733551, које се
бави производњом осталих делова и додатне опреме за моторна возила;
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5) „Magneti Marelli“ д.o.o. Крагујевац, матични број 20696192, које се бави
производњом осталих делова и додатне опреме за моторна возила;
6) „FCA Services“ д.o.o. Крагујевац, матични број 20766115, које се бави
рачуноводственим, књиговодственим и ревизорским пословима и пореским
саветовањем;
7) „Слободна Зона FAS“ д.o.o. Крагујевац, матични број 20567279, које се бави
складиштењем. Поред ових друштава, подносилац пријаве има и велики број
зависних друштава у иностранству.
Привредно друштво „PartnerRe“ Ltd. (даље у тексту: циљно друштво или
„PartnerRe“), са регистрованим седиштем на адреси Wellesley House South, 90 Pitts Bay
Road, Pembroke HM08, Бермуди, матични број 18620, бави се пружањем услуга
реосигурања (око [...] остварених прихода)1 и пружањем услуга одређених линија
осигурања (преосталих [...] прихода). У Републици Србији, друштво „PartnerRe“
остварује занемарљиве приходе, [...]. Друштво „PartnerRe“ је листирано на њујоршкој
берзи.
Комисија је, на основу достављених података о висини укупних прихода које су
сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике
Србије у 2014. години, утврдила да су учесници у концентрацији имали обавезу да
пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника вишеструко већи од износа који
су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације.
Правни основ за концентрацију јесте Уговор о спајању и план спајања, закључен
2. августа 2015. године, између друштава „Exor“ N.V., „Pillar Ltd.“, „PartnerRe“ и
„Exor“. Уговором је предвиђено да се друштво „Pillar Ltd.“ (зависно друштво друштва
„Exor“ N.V.) споји уз припајање са друштвом „PartnerRe“, након чега би друштво
„Pillar Ltd.“ престало да постоји, а друштво „PartnerRe“ наставило да послује као
зависно друштво у искључивом власништву друштва „Exor“ N.V. Након извршеног
спајања, друштво „Exor“ би стекло посредну и искључиву контролу над друштвом
„PartnerRe“, будући да је друштво „Exor“ N.V., као непосредни стицалац контроле, у
искључивом посредном власништву друштва „Exor“.
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Сл. гл. РС“, бр.
89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу
њиховог својства, уобичајене намене и цене, а уважавајући дефиницију коју је
предложио подносилац пријаве, релевантно тржиште производа утврђено је као
тржиште реосигурања. Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште
Републике Србије, што је у складу са надлежношћу Комисије да оцењује ефекте
пријављене концентрације на конкуренцију на тржишту Републике Србије.
У складу са досадашњом праксом Комисије и праксом која постоји у Европској
унији, приликом одређивања релевантног тржишта производа, Комисија је пошла од
поделе тржишта осигурања на животно осигурање, неживотно осигурање и
реосигурање. Комисија сматра да се реосигурање разликује од (животног и
неживотног) осигурања, будући да се односи на осигурање друштава за осигурање, тј.
на осигурање једног друштва за осигурање код другог друштва за осигурање које има
дозволу за обављање послова реосигурања (друштвo за реосигурање). Друштва за
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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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осигурање на тај начин обезбеђују покриће за велике и сложене ризике које су већ
прихватили од осигураника, тако што их, у потпуности или делимично, поново
осигуравају код, углавном иностраних, друштава за реосигурање, плаћајући им
премију за реосигурање. Реосигурањем код друштва за реосигурање, друштва за
осигурање осигуравају свој вишак ризика изнад износа уговором преузетих ризика који
друштво увек задржава у сопственом покрићу и који може покрити сопственим
средствима (самопридржај). Послови реосигурања су заправо међународни послови и
обављају се између друштава за осигурање, тако да између друштва за осигурање и
осигураника не постоји никакав правни однос. Због тога је Комисија и дефинисала
релевантно тржиште производа као тржиште реосигурања, које се разликује од
тржишта осигурања.
Комисија није разматрала да ли се у оквиру тржишта реосигурања могу утврдити
ужа релевантна тржишта производа – тржиште реосигурања ризика животног
осигурања и тржиште реосигурања ризика неживотног осигурања, будући да за оцену
ефеката пријављене концентрације таква одлука није потребна. Комисија је закључила
да концентрација у сваком случају неће утицати на конкуренцију у Републици Србији,
због чега је и дефинисала релевантно тржиште на наведени начин.
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и на
конкуренцију у Републици Србији. Преузимањем контроле над циљним друштвом,
друштво „Exor“ ће стећи незнатно, односно минимално тржишно учешће на
релевантном тржишту, будући да друштво „Exor“ и његова зависна друштва не послују
на релевантном тржишту, а активности циљног друштва су занемарљиве. Због тога је
Комисија и закључила да је концентрација дозвољена и да неће значајно ограничити,
нарушити или спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом
делу, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 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.
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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