Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-613/2015-5
Датум: 01. септембар 2015. године
Б е о г р а д

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о
заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 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" бр. 49/2011), решавајући по Пријави концентрације бр. 6/0-02-613/2015-1,
коју је дана 12. августа 2015. године поднео пуномоћник Вучковић Бојан, адвокат из
"Karanović & Nikolić" OAD, ул. Ресавска бр. 23, Београд, Република Србија, у име
"Abris CEE Mid-Market Fund II L.P.", инвестиционог фонда основаног и регистрованог
у Jersey под регистарским бројем 1399, са седиштем на адреси Elizabeth House, 9 Castle
Street, St. Helier, Jersey JE2 3RT, Каналска острва, Радивоја Перовића, држављанина
Републике Србије, ЈМБГ: 0805980710503 и Миодрага Перовића, држављанина
Републике Србије, ЈМБГ: 0708981710196, дана 01. септембра 2015. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје променом једног од вршилаца контроле над друштвом "Patent Co." d.o.o.
Мишићево, са седиштем на адреси ул. Владе Ћетковића 1А, Мишићево, Република
Србија, матични број 08829675, из постојеће заједничке контроле коју врше Јелена
Перовић, држављанка Републике Србије, ЈМБГ: 1210943719010, Радивоје Перовић,
држављанин Републике Србије, ЈМБГ: 0805980710503 и Миодраг Перовић,
држављанин Републике Србије, ЈМБГ: 0708981710196, у заједничку контролу коју ће
након реализације предметне трансакције вршити "Abris CEE Mid-Market Fund II L.P.",
инвестициони фонд основан и регистрован у Jersey под регистарским бројем 1399, са
седиштем на адреси Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey JE2 3RT, Каналска
острва или његово повезано лице, Радивоје Перовић, држављанин Републике Србије,
ЈМБГ: 0805980710503 и Миодраг Перовић, држављанин Републике Србије, ЈМБГ:
0708981710196.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је "Abris CEE Mid-Market Fund II L.P." извршио уплату у
износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за
заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02613/2015-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о
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одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Инвестициони фонд "Abris CEE Mid-Market Fund II L.P." (у даљем тексту: Fond II)
којим управља и кога у својству менаџера заступа "Abris Capital Partners Limited" (у
даљем тексту: Abris), основан и регистрован у Jersey, са регистрованим седиштем на
адреси Elizabeth House, 9 Castle Street, St. Helier, Jersey JE4 2QP, Каналска острва,
Радивоје Перовић и Миодраг Перовић, који ће у даљем тексту заједнички бити
означавани као подносиоци Пријаве, поднели су Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија), дана 12. августа 2015. године преко пуномоћника, Вучковић
Бојана, адвоката из "Karanović & Nikolić" OAD, ул. Ресавска бр. 23, Београд, Република
Србија, Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) бр. 6/0-02-613/2015-1. На
основу увида у предметну Пријаву, Комисија је констатовала да је иста уређена у
складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације ("Сл.
гласник РС" бр. 89/2009), чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање
Комисије у овом предмету у скраћеном поступку.
Подносиоци Пријаве су у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у
даљем тексту: Закон), дана 12. августа 2015. године поднели Комисији Захтев за
заштиту података бр. 6/0-02-613/2015-2 и Одустанак од дела Захтева за заштиту
података бр. 6/0-02-613/2015-3, који је примљен у Комисији дана 20. августа 2015.
године, на основу чега је Председник Комисије 26. августа 2015. године, донео
Закључак о заштити података бр. 6/0-02-613/2015-4.
Abris је приватни инвестициони фонд који инвестира у државе Средње и Источне
Европе (Пољска, Украјина и Румунија), има седиште у Варшави и канцеларију у
Букурешту. Fond II, који је основан 2011. године, повезан је са другим паралелним
фондом "Abris CEE Mid-Market II-A LP" (у даљем тексту: Fond II-А) који је основан у
циљу заједничког инвестирања на једнакој основи и у фиксном односу са Fond-ом II.
Fond II и са њим повезани фонд Fond II-А остварили су приход на светском нивоу у
2014. години у износу од око [...]1 ЕУР, а остварени приход у истој години на тржишту
Републике Србије износио је око [...] ЕУР. Оба фонда запошљавала су у 2014. години
око 3700 радника. Abris фондови немају регистрована повезана друштва у Републици
Србији.
Домаће друштво "Patent Co." d.o.o. Мишићево (у даљем тексту: Patent Co. или Циљно
друштво), које је основано 1991. године, производи и продаје храну за животиње и
ветеринарске производе. Чланови Циљног друштва су Јелена Перовић са 30% удела,
Миодраг Перовић са 35% удела и Радивоје Перовић са 35% удела, који врше
заједничку контролу над Patent Co. Осим на домаћем тржишту, Patent Co. своје
производе продаје и у Русији, Белорусији, Казахстану, БиХ, Мађарској, Шпанији,
Француској, Румунији, Мексику, Тајланду и другим земљама. У 2014. години Patent
Co. је остварио укупан приход од око 22,7 милиона ЕУР, од чега је око 18,6 милиона
ЕУР остварено продајом на тржишту Републике Србије. Циљно друштво је у истој
години запошљавало око 150 радника. Patent Co. има зависно друштво у Републици
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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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Српској, БиХ: "Patent Co." d.o.o. Лакташи, са седиштем на адреси Градишка цеста 198,
Александровац, 78250 Лакташи.
Као правни основ концентрације Комисији је достављено Писмо о намерама које су 04.
августа 2015. године потписали Јелена Перовић, Радивоје Перовић, Миодраг Перовић
и Abris који управља и који заступа Fond II. Предметна трансакција се односи на
стицање заједничке контроле Fond-а II или његовог повезаног лица, Радивоја Перовића
и Миодрага Перовића над друштвом Patent Co. Конкретно, Писмом о намерама је
предвиђено: да Јелена Перовић прода свој целокупни удео од 30% у Циљном друштву
Fond-у II или његовом повезаном лицу, да Миодраг Перовић прода својих 30% удела у
Циљном друштву Fond-у II или његовом повезаном лицу, након чега ће Миодраг
Перовић након спроведене трансакције имати 5% удела у Циљном друштву, при чему
ће Радивоје Петровић задржати својих 35% удела у Циљном друштву. Након
реализације концентрације, чланови Циљног друштва (Abris кроз Fond II или његово
повезано друштво са 60% удела у Циљном друштву, Радивоје Петровић са 35% удела у
Циљном друштву и Миодраг Петровић са 5% удела у Циљном друштву) вршиће
заједничку контролу над Циљним друштвом, с обзиром да је Писмом о намерама
предвиђено да се одређене одлуке, између осталог, именовање и смену чланова управе,
усвајање оперативног плана, буџета и пословног плана Циљног друштва једногласно
усвајају, односно гласовима свих чланова Циљног друштва. Из разлога што одређена
вето права дају мањинским члановима право заједничке контроле над Циљним
друштвом, то ће сходно томе, након спроведене трансакције Abris кроз Fond II или
његово повезано друштво, Радивоје Петровић и Миодраг Петровић имати заједничку
контролу над друштвом Patent Co. у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. Комисија
je наведено Писмо о намерама прихватила као валидан правни основ концентрације.
Подносиоци Пријаве сматрају да за потребе предметне трансакције није неопходно
прецизно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без обзира на
усвојену дефиницију релевантног тржишта производа, предметна концентрација неће
имати било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да Abris
нема присуство на нашем националном тржишту. У циљу достављања потпуних
информација, подносиоци Пријаве су за потребе дефинисања релевантног тржишта
производа у предметној трансакцији, полазећи од пословних активности Циљног
друштва, предложили да се као релевантно тржиште производа определи тржиште
производње и велепродаје сточне хране. Иако учесници концентрације сматрају да
релевантно тржиште производа за потребе ове концентрације не би требало додатно
сегментирати с обзиром да не постоје хоризонтална преклапања активности учесника
концентрације на релевантном тржишту у Републици Србији, у образложењу
предложене дефиниције релевантног тржишта производа, подносиоци Пријаве наводе
да је Европска Комисија у својим претходним одлукама разматрала и уочила одређене
разлике у оквиру потенцијалних ужих тржишта, као што су тржиште једноставне
сточне хране, тржиште мешане сточне хране и тржиште припремљених смеша. У делу
Пријаве који се односи на релевантно тржиште производа, подносиоци Пријаве
доставили су и информације везане за поједине техничке и технолошке карактеристике
ових производа, којима је Комисија дала општи информативни карактер, имајући у
виду чињеницу да Abris није присутан на релевантном тржишту Републике Србије.
Предлог релевантног тржишта производа дат од стране подносилаца Пријаве,
Комисија је прихватила као исправан.
Иако су подносиоци Пријаве става да за потребе предметне концентрације дефиниција
релевантног географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација
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предметне трансакције неће довести до проблема у области конкуренције на тржишту
Републике Србије, подносиоци Пријаве су предложили да се релевантно географско
тржиште дефинише најмање на националном нивоу, односно као територија Републике
Србије, с обзиром да се добављачи такмиче на националном нивоу и да на тражњу
значајно утичу националне карактеристике тражње. Комисија је полазећи од
критеријума за дефинисање релевантног географског тржишта, прихватила
предложену дефиницију истог од стране подносилаца Пријаве, што је у складу са
законским надлежностима Комисије, која ефекте пријављених пословних трансакција
са становишта утицаја њиховог спровођења на конкуренцију процењује за оквир
националне територије.
При давању процене тржишних удела учесника концентрације на релевантном
тржишту производа у Републици Србији, подносиоци Пријаве су определили удео
Циљног друштва на око /0-5/%, док је удео Abris-а опредељен на 0%, с обзиром да није
присутан на релевантном тржишту у Србији. Циљно друштво процењује да су његови
највећи конкуренти на релевантном тржишту у Србији "Gebi" d.o.o. Čantavir, "Sto
Posto" d.o.o. Belgrade, "Hrana Produkt" d.o.o. Sremska Mitrovica, "FSH Jabuka" d.o.o.
Pančevo, "Sano" d.o.o. Novi Sad.
Предметну аквизицију Abris види као добру инвестициону шансу, која је у складу са
пословном стратегијом фонда. Улагањем у Циљно друштво, Abris намерава да даљe
развија пословање у сегменту сточне хране. Учесници концентрације очекују да ће ова
инвестиција омогућити боље позиционирање производа Циљног друштва, не само у
Србији, већ и у другим државама Европе, Азије, Јужне Америке и Африке на којима је
Циљно друштво већ присутно.
На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне
концентрације неће изазвати негативне последице у погледу промене степена
концентрисаности на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици
Србији. У складу са тим, оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће
довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на нашем
националном тржишту или његовом делу, а нарочито до стварања или јачања
доминантног положаја, чиме су се стекли услови да Комисија донесе одлуку о
одобравању предметне концентрације, па је стога 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
пријема решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Доц. др Милоје Обрадовић
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