Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број:6/0-02-729/2015-5
Датум: 28.10.2015.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 и
31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10) 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 број
6/0-02-729/2015-1, поднетој дана 30. септембра 2015. године од стране друштва
Messer Hungarogáz Kft основаног у складу са законима Мађарске, регистарски број
01-09-725341, са седиштем на адреси улица Váci út 117 Будимпешта, Мађарска,
коју је у име друштва поднео пуномоћник адвокат Никола Б. Познановић из
Адвокатског ортачког друштва Јанковић Поповић Митић, Београда, ул. Владимира
Поповића 6, дана 28. октобра 2015.године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва Messer
Hungarogáz Kft основаног у складу са законима Мађарске, регистарски број 01-09725341, са седиштем на адреси улица Váci út 117 Будимпешта, Мађарска, над
друштвомAir Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Kft, основаног у складу са законима
Мађарске, број регистрације 01-09-685663 са седиштем на адреси улица Krisztina
krt. 39/b, H-1013 Будимпешта (Циљно друштво), до које долази куповином 100%
удела у циљном друштву.
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном
року извршио уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на
девизни рачун Комисијe 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.
Образложење
Друштво Messer Hungarogáz Kft основано у складу са законима Мађарске,
регистровано у Регистру привредних друштава Републике Мађарске регистарски
број 01-09-725341, са седиштем на адреси улица Váci út 117 Будимпешта,
Мађарска, ( у даљем тексту: „Messer Мађарска“ или „Подносилац пријаве“)
поднело је преко пуномоћника адвоката Николе Б. Познановића из Адвокатског
ортачког друштва Јанковић Поповић Митић из Београда, ул. Владимира Поповића
6, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 30.09.2015.
године Пријаву концентрације заведену под бројем 6/0-02-729/2015-1 (у даљем
тексту: пријава). Трансакција се односи на стицање контроле од стране друштва
Messer Hungarogáz Kft , над друштвом Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő Kft,
основаног у складу са законима Мађарске, број регистрације 01-09-685663 са
седиштем на адреси улица Krisztina krt. 39/b, H-1013 Будимпешта (Циљно
друштво), до које долази куповином 100% удела у циљном друштву. Прегледом
достављене пријаве и приложене документације, утврђено је да је иста у свему
усаглашена са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“ број 89/2009, у даљем тексту: Уредба) и да Комисија по
истој може поступати. Подносилац пријаве је на време и у целости извршио
уплату прописаног износа накнаде за издавање акта Комисије о одобравању
концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у ставу II диспозитива.
Пред Комисијом је од стране подносиоца постављен образложени предлог да се о
поднетој пријави одлучи у скраћеном поступку. Такође, уз Пријаву концентрације
од 30.09.2015.године, посебним поднеском постављен је и захтев којим је
затражена заштита одрађених података и информација садржаних у предметној
пријави, о чему је Председник Комисије одлучио посебним закључком због чега се
у овом решењу неће посебно образлагати.
Ценећи предметну пријаву и достављене исправе садржане у прилозима,
одлучено је као у диспозитиву овог решења, са следећих разлога.
Подносилац пријаве „Messer Мађарска“ је члан Messer групе, чије је
матично друштво Messer Group Gmbh, привредно друштво основано у складу са
законима Немачке са седиштем у улици Messer-Platz 1, Bad Soden, Немачка,
регистровано у Трговинском регистру Општинског суда у Франкфурту на Мајни
под регистарским бројем HRB 73307 ( у даљем тексту: „Messer „). Као део Messer
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групе, Messer Мађарска се бави производњом и продајом техничких, медицинских
и специјалних гасова и пратеће опреме на територији Мађарске. Messer група је
глобални произвођач и дистрибутер индустријских, медицинских и специјалних
гасова.Она производи и снабдева клијенте кисеоником, азотом, аргоном, угљендиоксидом,хидрогеном, хелијумом, инертним гасовима за заваривање, специјалним
гасовима, гасовима за медицинску употребу и широким спектром гасних смеша.
Производи Messer групе имају широку примену у челичној и металској, хемијској,
прехрамбеној, фармацеутској, аутомобилској, електронској индустрији, медицини,
истраживању и у технологијама за заштиту животне средине. Messer група има
своја оперативна постројења у 32 државе и представљена је на сваком од главних
европских тржишта ( изузев Велике Британије и Скандинавије ), као и у Кини,
Вијетнаму, Алжиру и Перу-у.
„Messer Group Gmbh “ је власник 81,93599% од укупног броја акција Messer
Tehnogas акционарског друштва за производњу и промет техничких и медицинских
гасова и пратеће опреме, Београд, са седиштем у улици Бањички пут 62, матични
број 07011458, претежне регистроване делатности, производња индустријских
гасова – шифра 2011 ( у даљем тексту: Messer Србија ). Messer Србија, као део
Messer групе од 1997. године, водећа је компанија за производњу и промет
техничких, медицинских и специјалних гасова и пратеће опреме, као и опреме за
сечење и заваривање на територијама Србије и Црне Горе. У Србији поседује
погоне и пунионице гасова у боцама, у Београду, Смедереву, Бору, Панчеву, Нишу,
Краљеву, Новом Саду и Оџацима. Messer Србија поседује више од 50 продајних
центара широм Србије. Поседује и сопствену службу инжињеринга, екипе за
монтажу и технички сервис и преко 50 цистерни и камиона, гарантујући тако
својим купцима техничку и логистичку подршку 24 сата дневно, током свих дана у
години. Производи Messer Србије примењују се у скоро свим гранама индустрије, а
стручношћу и специфичним вештинама Messer Србија подстиче развој и
побољшање процеса у индустрији челика и метала, металургији, хемијској и
петрохемиској индустрији, индустрији хране и пића, фармацеутској, аутомобилској
и индустрији електронике, медицини, кућној нези, сечењу и заваривању, обради
воде и екологији и научним истраживањима. Производни портфолио Messer Србије
чине: кисеоник, азот, аргон, угљен-диоксид, ацетилен,водоник, хелијум, суви лед,
азотсубоксид, медицински гасови, специјални и чисти гасови и гасне смеше,
расхладни флуиди и остали гасови.
Циљно друштво у предметној концентрацији је Air Liquide Hungary Ipari
Gáztermelő ( у даљем тексту: Air Liquide Hungary или Циљно друштво). Циљно
друштво је део Air Liquide групе и бави се производњом и прометом техничких и
специјалних гасова и пратеће опреме на територији Мађарске. Air Liquide група је
глобални произвођач индустријских гасова, специјалних гасова и гасова који имају
примену у медицини и присутна је у 80 земаља. Основне делатности Air Liquide
групе су кисеоник, азот, водоник и многи други гасови који имају широку примену
у челичној и металској, хемијској, прехрамбеној, фармацеутској, аутомобилској,
електронској индустрији, медицини, истраживању и у технологијама за заштиту
животне средине.
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Циљно друштво нема зависна друштва у Србији, није присутно, нити
остварује приход у Републици Србији.
У видом у приложене финансијске извештаје учесника концентрације,
утврђено је да је испуњен законски основ за подношење пријаве концентрације јер
укупни приходи оба учесника концентрације појединачно, премашују прагове
укупног прихода учесника прописане Законом, чиме је настала обавеза подношења
пријаве у смислу члана 61. Закона.
Као акт о концентрацији и правни основ њеног спровођења, Подносилац
пријаве је доставио[...]1 између Air Liquide Eastern Europe S.A. ( једини акционар у
Циљном друштву- Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő), као продавца и Messer
Hungarogáz Kft као купца. Достављени [...] има за предмет купородају 100%
целокупног емитованог акцијског капитала и других учешћа у капиталу („Удео“)
који има продавац као једини акционар у Циљном друштву. Куповином
целокупног удела од продавца, купац стиче целокупан удео и тиме пословање и
контролу над Циљним друштвом. Предметни уговор представља валидан основ за
пријаву настанака концентрације у смислу члана 63. став 1. тачка 1) Закона, а у
вези члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Подносилац пријаве сматра да за потребе дефинисања релевантног тржишта
производа у случају пријављене концентрације, није неопходно коначно
дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира на усвојену дефиницију,
концентрација неће имати никаквих ефеката на конкуренцију у Србији. Ово из
разлога што Циљно друштво уопште није присутно и не остварује приходе у
Србији, те стога не долази до преклапања Учесника на релевантном тржишту У
Србији. Због наведеног, прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати
отворена. Ипак, у сврху пружања комплетних података, Подносилац пријаве
предлаже следеће дефинисање релевантног тржишта.
Конкретно, Подносилац сматра да би се релевантно тржиште производа могло
дефинисати као тржиште гасова у боцама. Овакав став образлаже се у следећем.
За саму процену релевантног тржишта производа од изузетног значаја је
нагласити технолошку природу производње, односно дистрибуције техничких
гасова. У зависности од области примене, потребе тржишта и првенствено захтева
сваког појединачног купца, технички гасови ( синтетички ваздух, кисеоник, азот,
аргон, угљендиоксид, ацетилен, водоник, пропан-бутан, природни гас, хелијум,
фреон, специјални гасови и гасне смеше) сврставају се према количинама, начину
дистрибусције и испоруке и агрегантном стању, у три групе и то:
Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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Процесне гасове ( снабдевање купаца путем цевовода повезаног са
постројењем);
Течне гасове ( снабдевање купаца из стабилних резервоара путем разводне
мреже);
Гасове у боцама ( снабдевање малих потрошача појединачним боцама).

Велика индустријска постројења као што су челичане, топионице, рафинације
и хемиски комплекси због својих специфичних технологија прераде и производње,
користе техничке гасове и због потрошње изузетно великих количина процесног
гаса, захтевају једини могући начин снабдевања, а то је снабдевање путем
цевовода. За овакав начин снабдевања потребна је изградња постројења за
производњу техничког гаса или мањих ПСА јединица (мања постројења за
производњу техничког гаса) које представљају технолошку целину индустријског
комплекса и могу задовољити потребе купаца. Снабдевање купаца директно из
постројења путем цевовода захтева и додатне мере сигурности у снабдевању, а то
је адекватна количина течног гаса која настаје као нус производ у малим
количинама током процеса производње гасовитог кисеоника и азота и складишти
се у резервоарима поред самог постројења или се допрема са других проиводних
локација.
Течан гас се поред сигурности у снабдевању користи и за снабдевање купаца
додатним количинама гаса при потрашњи гаса изнад пројектованих капацитета
самог постројења. Течан гас се из резервоара, додатним процесом потпаравања
враћа у гасовито стање ( процесни гас) и путем цевовода испоручује купцу. У
случају да постројење производи више гаса него што је потребно технолошки
повезаном купцу и у случају да су подмирене и додатне количине потребне за
сигурно снабдевање, вишак гаса се може утечњавати и транспортовати другим
купцима.
Важно је нагласити да изградњу постројења или ПСА јединице, поред
произвођача техничких гасова којима је ово примарна делатност, купац може сам
финансирати и изградити постројење или ПСА јединицу за своје потребе а у
зависности од економске процене и могућности самосталног инвестирања.
Поред већ поменутих области у обједињеном технолошком процесу,
технички, медицински и специјални гасови налазе примену у области хемијске
индустрије, металургије, индустрији обраде метала, обради воде , заштити човекове
средине, индустрији хране. Различити су видови примене у свакој грани
индустрије. Гасови се могу користити у интензификацији процеса сагоревања у
индустријским пећима, у добијању хемијских једињења, у спаљивању отпадног
материјала, термичким обрадама метала, у процесима спајања и раздвајања метала
( сечење и заваривање), разградњи и неутрализацији, смрзавању и чувању хране.
Обзиром на велики број појединачних производа и њихове различите
специфичности потрошње у оквиру групе технички, медицински и специјални
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гасови у боцама, и услед широке области примене, Подносилац пријаве сматра да
је реална процена релевантног тржишта као и удела на тржишту могућа, једино
кроз процену групе производа под називом гасови у боцама.
Релативно низак ниво развоја српске индустрије опредељује потрошњу
гасова у боцама првенствено у области спајања и раздвајања метала ( заваривање и
сечење ), што са друге стране потрошачима техничког гаса у боцама отвара
релативно брз прелазак на друге методе спајања и раздвајања метала. У складу са
производним капацитетима и потребним количинама, купци гасова у боцама имају
могућност замене гасова у боцама користећи друге методе у сопственим
процесима, могу изабрати други начин снабдевања или покренути сопствену
производњу.
Предложену дефиницију релевантног тржишта производа од стране
подносиоца, као тржишта гасова у боцама, Комисија није прихватила као
недовољно дефинисану, а полазећи од делатности Циљног друштва које се бави
производњом и прометом техничких и специјалних гасова и пратеће опреме на
територији Мађарске. Како исту делатност на тржишту Србије обавља и Messer
Tehnogas као припадник групе која у предметној трансакцији стиче контролу над
Циљним друштвом, као исправно утврђено релевантно тржиште производа,
утврђено је тржиште производње и промета техничких и специјалних гасова и
пратеће опреме.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве сматра да
би релевантно географско тржиште требало дефинисати на националном нивоу,
односно на читавој територији Србије имајући увиду надлежност Комисије да
испитује ефекте предметне трансакције у оквиру територије Србије. Овакво
одређивање релевантног географског тржишта Комисија је прихватила као
исправно, без обзира на ектратериторијални карактер предметне концентрације.
Према наводима подносиоца, поред Messer Србије, на тржишту Републике
Србије, делатност производње, дистрибуције и продаје гасова у боцама обавља још
12 привредних друштава што потрошачима пружа велики избор добављача ,а не
постоје ни законска или административна ограничења за улазак на релевантно
тржиште Републике Србије.
Подносилац пријаве је дао процену тржишних удела учесника концентрације
за период 2011.- 2014. година, узимајући у обзир укупни процењени промет од
продаје гасова у боцама у Србији. Према процени подносиоца тржишно учешће
Messer Србије је [10-20]% у 2011., [5-10]% у 2012., [5-10]% у 2013. и [5-10]% у
2014. години, док је тржишно учешће Циљног друштва у посматраном периоду
[0-5] %.
Према интерним оквирним и грубим проценама подносиоца, тржишни удели
главних конкурената на тржишту продаје гасова у боцама, у горе наведеном
периоду износе:
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Конкурент

NIS a.d. Нови Сад
Кнез Петрол д.о.о.
Београд
Еурогас
д.о.о.
Суботица
МB Gas Oil d.o.o.
Београд
Kryogas d.o.o.
Beograd
Gilje gas d.o.o.
Gilje
Linde gas Srbija
a.d. Бечеј
Сол Србија д.о.о
Нова Пазова
Weldgas d.o.o.
Зрењанин
Технички гасови
Ниш
Mil-ani d.o.o.
Ћуприја
Остали

2011.г.

2012.г.

2013.г

2014.г.

[20-30] %
[20-30] %

[30-40] %
[20-30] %

[30-40] %
[20-30] %

[30-40] %
[20-30] %

[5-10] %

[5-10] %

[10-20] %

[10-20] %

[5-10] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[0-5] %

[10-20] %

[10-20] %

[10-20] %

[10-20] %

Д истрибуцију и продају гасова у боцама на тржишту Републике Србије врши
Messer Србија и то директно из својих производних погона или преко својих
партнера у продаји. Дистрибуција се обавља транспортим средствима у
власништву Messer Србије или транспортним средствима у власништву купца.
Релевантан производ дистрибуира се на више локација у Србији, у паковању боца и
облику ( гас или течност ) који одговара технолошком процесу и потребама купца.
Организација дистрибуције релевантног производа на релевантном тржишту,
обавља се са једног места у Србији из сопственог погона у Београду, у складу са
захтевима купца.
Малопродаја гасова у боцама обавља се на више локација на територији
Србије и то из сопствених погона Messer Србије ( Београд, Смедерево, Панчево,
Нови Сад, Ниш, Краљево, Пожега, Бор) и из продајних места партнера у продаји.
Партнери у продаји представљају посебна привредна друштва или самосталне
трговинске радње, који поред своје сопствене делатности обављају услугу продаје
гасова у боцама у име и за рачун Messer Србије.
При оцени предметне концентрације, Комисија је имала у виду да је
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Подносилац пријаве дао процену тржишног учешћа учесника концентрације и
процену тржишног учешћа конкурената у односу на своју дефиницију релевантног
тржишта, као тржишта продаје гасова у боцама, а не и у односу на релевантно
тржиште производа како га је Комисија утврдила, као тржиште производње и
промета техничких и специјалних гасова и пратеће опреме. Међутим, по оцени
Комисије другачији параметри за процену тржишног учешћа учесника
концентрације и конкурената на територији Републике Србије не би били од
значаја за оцену допуштености предметне трансакције, обзиром на
екстратериторијални карактер концентарације у којој Циљно друштво нема
никакво присуство на тржишту Србије.

Подносилац сматра да на дефинисаном релевантном тржишту, предметна
Трансакција неће довести до било каквог ограничавања , нарушавања или
спречавања конкуренције у Србији, а због већ наведене чињенице да Циљно
друштво није присутно у Србији и да стога не долази до преклапања између
Учесника на тржишту у Србији. Предложена концентрација неће имати за резултат
било какве промене на тржишту Србије, нити ће имати било какав утицај на
конкуренцију у Републици Србији.
Осим у Републици Србији, предметна пословна трансакција биће пријављена
и надлежним органима за заштиту конкуренције у Црној Гори, Босни и
Херцеговини, Мађарској и Албанији.
Разлози за спровођење концентрације су очекивања Messer Мађарска, да ће
преузимањем Циљног друштва значајно повећати своју конкурентност на тржишту
техничких гасова у Мађарској и бити у могућности да се ефикасније такмичи са
лидером на тржишту Мађарске, компанијом „Linde gas“. Додатно, очекује се да ће
предметна интеграција резултирати у значајном смањењу трошкова производње и
набавке, што може довести до још бољих уговорних услова за потрошаче,
узимајући у обзир јаку куповну моћ великих индустријских потрошача, као и
константно растући конкурентски притисак од стране мађарских произвођача и
увозника.
Генерално, Подносилац пријаве не очекује да ће предметна концетрација
имати било какве ефекте на очекиване погодности са становишта потрошача,као
што су квалитет, цене иновације и друго.
На основу свих достављених података и информација, Комисија је оценила да
предметна концентрација неће имати негативне ефекте на тржишту Србије, јер не
настају вертикална ни хоризонтална преклапања између Учесника на релевантном
тржишту у Србији, па је закључила да се ефекти ове екстратериторијалне
концентрације без обзира какви они били по својој структури и снази на тржишту
Мађарске, неће се одразити на тржиште Републике Србије. Због тога, спровођење
предметне концентрације не доводи до битног спречавања, ограничавања или
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нарушавања конкуренције на тржишту Републике Србије, или било ком његовом
делу, а нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, па је оцењено да
се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 19.
Закона.
Одлука у ставу II диспозитива решења 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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