Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-77/2016
Веза број 6/0-02-937/2015
Датум: 13. јануар 2016. 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), 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 49/2011), одлучујући по
пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-937/2015-1 коју је 16. децембра
2015. године, преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић из адвокатске
канцеларије Карановић/Николић о.а.д., ул. Ресавска бр. 23, 11.000 Београд,
Република Србија, поднело друштво „Mosburger“ GmbH, основано у складу са
законима Аустрије, са седиштем на адреси Ketzergasse 112, A – 1232, Беч, Аустрија,
регистровано при Привредном Регистру под бројем FN 93397 z, дана 13. јануара
2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва
„Mosburger“ GmbH, основаног у складу са законима Аустрије, са седиштем на
адреси Ketzergasse 112, A – 1232, Беч, Аустрија и регистрованог при Привредном
Регистру под бројем FN 93397z, над друштвом „Viokyt Packaging“ S.A. са седиштем
на адреси Rachi,Schimatari 320 09, Грчка, које је регистровано у Централизованој
Унији Грчких Комора под бројем регистрације 13394617000, до чега долази на
основу уговорног преузимања свих емитованих акција друштва „Viokyt Packaging“
S.A. од његових претходних акционара, на који начин ово друштво прелази у
власништво привредног друштва „Mosburger“ GmbH.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да je друштво „Mosburger“ GmbH, као подносилац
пријаве концентрације, у предвиђеном року и у целости извршило обавезу плаћања
прописане висине 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, и то уплатом износа од
25.000,00 (словима: двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије
за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије.
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Образложење
Аустријско друштво „Mosburger“ GmbH са седиштем у Бечу, поднело je 16.
децембра 2015. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), пријаву концентрације, заведену под бројем 6/0-02-937/2015-1 (у даљем
тексту: пријава). Пријава је достављена преко пуномоћника адвоката Бојане
Миљановић из адвокатске канцеларије Карановић/Николић о.а.д., ул. Ресавска бр.
23, Београд. Комисија је прегледом укупног садржаја предметне пријаве,
укључујући и све достављене прилоге, оценила да је иста припремљена и поднета у
свему у складу са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“ број 89/2009). У целости и благовремено, извршена је
уплата прописане висине накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано
у ставу II изреке.
Подносилац пријаве дана 17. децембра 2015. године, поставио је образложен
захтев којим се тражи заштита одређених података и информација садржаних у
пријави, а специфицираних у самом захтеву за заштиту. О таквом захтеву одлучено
је закључком председника Комисије број 6/0-02-937/2015-5 од 30. децембра 2015.
године. Од стране подносиоца пријаве Комисији је предложено да о овој пријави
одлучи у скраћеном поступку, у складу са чланом 37 Закона, уз навођење разлога за
давање оваквог предлога.
Председник Комисије је у поступку решавања по предметној пријави,
извршио увид у њен садржај и све достављене прилоге, на основу чега је закључио
да треба одлучити на начин из става I диспозитива овог решења, а из разлога који
се детаљније образлажу у даљем тексту.
Друштво „Mosburger“ GmbH из Републике Аустрије ( даљем тексту:
Mosburger, или подносилац пријаве) јесте непосредни подносилац предметне
пријаве и директни стицалац контроле над грчким друштвом „Viokyt Packaging“
S.A. које је предмет преузимања у пријављеној концентрацији. Основано је 1996.
године и активно је у области производње амбалаже од таласастог картона.
Амбалажу од такве врсте материјала, ово друштво прави и испоручује у форми
стандардних производа, или у форми специјализованих амбалажних решења у
складу са индивидуалним захтевима и дефинисаним наруџбинама својих купаца.
Mosburger је члан групе друштава која су повезана у Prinzhorn Grupu која се сматра
једним од европских тржишних лидера у индустрији рециклаже, папира и
амбалаже. Са обимом производње од 1,9 милиона тона картонских плоча које се
производе од рециклираног папира, ова група друштава генерише годишњи приход
од преко ….1 ЕУР, колико је он приближно износио у 2014. години. На основу
достављених индикатора о висини прихода из неколико узастопних претходних
година, закључено је да постоји њихова стабилна растућа тенденција. Конкретно,
годишњи приход ове групе остварен у 2014. години, био је за …. изнад висине
Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком …., или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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оствареног годишњег прихода из 2013. У извршавању послова читаве групе,
тренутно учествује око …. радника у 13 земаља, а показатељи који се односе на
број запослених, такође указују да је реч о групи друштава у експанзији (у 2014.
години, тај број је био за …. изнад броја запослених у 2013. години). Prinzhorn
Grupu чине три пословне јединице, а то су:
- Хамбургер Рециклажа (сакупљање и трговина секундарним сировинама);
- Хамбургер Картонске Плоче (производња картонских плоча);
- Dunapack Паковања (амбалажна решења од таласастог картона).
Последњој од овде наведених пословних јединица припада непосредни
подносилац предметне пријаве.
Комисија констатује да достављени извод о регистрацији подносиоца
пријаве, садржи хронологију свих битних догађаја који се односе на ово друштво, а
догодили су се од његовог оснивања до данас. То укључује све спроведене промене
организационе форме овог друштва, извршене промене које се односе на повећање
висине капитала друштва, активности у вези извршених процеса пословног
интегрисања и фузионисања са другим привредним субјектима, као и друге
информације које се налазе у документацији предмета.
Подносилац пријаве, односно група чији је члан ово друштво, присутност
у Србији остварује преко свог регистрованог зависног друштва, а то је друштво
Технопапир д.о.о., са седиштем у Београду и матичним бројем 17171631. Ово
друштво основано је 1997. године са претежном регистрованом делатношћу
„неспецијализована трговина на велико“ (шифра 4690). Његова стварна делатност
односи се на сакупљање и балирање отпадног папира и трговину на велико
отпадним папиром и различитим врстама амбалажног папира и папирне
конфекције. У погледу своје власничке структуре организовано је као
четворочлано друштво у чијем власништву партиципирају три домаћа физичка
лица (Љубиша Јаковљевић са 9% сувласничког удела, Бобан Поповић са 5,4%
удела и Милинко Димић са 5,6% удела) и једно страно правно лице. Тај инострани
сувласник, заправо је прва од претходно наведених пословних јединица
укључених у групу подносиоца пријаве, а то је аустријски Hamburger Recycling
Group GmbH, са сувласничким уделом у овом домаћем друштву од 80%.
Технопапир је у 2014. години остварио укупан годишњи приход од око 1,520
милијарди динара, у који показатељ су укључени пословни приходи, финансијски
приходи и остали приходи. Када се динарски израз реализованог годишњег
прихода друштва Технопапир у 2014. години, подели са просечним девизним
курсом на крају те пословне године, проистиче да је ово домаће друштво у 2014.
години остварило приход од око 12,6 милиона ЕУР.
Циљно друштво у предметној концентрацији и њен други учесник, над
којим ће по основу спровођења пријављене концентрације подносилац пријаве
успоставити контролу, јесте грчко акционарско друштво „Viokyt Packaging“ S.A. (у
даљем тексту: Viokyt, или циљно друштво). Основано је 1973. године и активно је у
производњи различитих типова амбалаже од таласастог картона, која је намењена
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заштити, складиштењу и транспорту производа. Та амбалажа може бити
стандардна и њена је сврха да задовољи основне и најчешће потребе и захтеве
корисника. Такође, амбалажа од таласастог картона може бити специјализована,
израђена по посебном захтеву клијента и у свему прилагођена потребама
амбалажирања његових производа. Посебне врсте амбалаже које су заступљене у
портфолију циљног друштва, укључују и винску амбалажу, амбалажу за воће и
поврће (картонске тацне) и друге врсте посебне амбалаже, са унапред опредељеном
наменом употребе.
Подносилац пријаве доставио је податке који се односе на приказ тренутне
власничке структуре циљног друштва, у коме пре спровођења концентрације
постоје само два акционара, оба физичка лица. За сваког од ових акционара, осим
њиховог идентитета, достављени су и подаци о томе колико сваки од њих учествује
у власништву над укупно издатим акцијама друштва Viokyt, приказан у апсолутном
броју појединачно поседованих акција. Подаци о процентуалном уделу сваког од
акционара у укупном броју емитованих акција циљног друштва, показују да се ради
о акционарима потпуно различите снаге, будући да један од њих поседује 95%
укупног акционарског капитала циљног друштва, док је у власништву другог
акционара свега 5% од укупног броја издатих акција Viokyt-а. Циљно друштво
нема својих зависних друштава која су регистрована и активна у Републици
Србији. Сем тога ни на било који други – посредан начин, ово друштво није било
учесник на нашем тржишту у 2012. 2013. и 2014. години, будући да у наведеном
периоду није остварило никакву продају својих производа на тржишту Републике
Србије. Из изнетих разлога Комисија констатује да Viokyt у претходно наведеном и
анализираном временском периоду, није остварио никакав приход у Републици
Србији. Истовремено, достављени подаци о приходима циљног друштва на
светском тржишту, показују да је Viokyt у 2014. години на овом тржишту остварио
приход од око …. милиона ЕУР. Овакав финансијски резултат пословања циљног
друштва, остварен је са укупно …. запослених, колико је тај број износио на крају
2014. године. На основу достављених података о приходу који је циљно друштво
остварило на светском тржишту у претходним годинама, закључено је да постоји
стабилна тенденција њиховог раста када је о овом друштву реч. Конкретно,
наведени приходи Viokyt-а остварени у 2014. години, били су за …. већи од
упоредних прихода из 2013. године, док су у тој (2013.) години они били изнад
прихода које је Viokyt остварио у 2012. години за око …..
Стране заинтересоване за спровођење предметне купопродајне трансакције,
чијом ће реализацијом подносилац ове пријаве успоставити контролу над циљним
друштвом, потписале су 14. децембра 2015. године Уговор о купопродаји акција.
Овај документ је као акт о концентрацији достављен Комисији у интегралном
тексту, у верзији на енглеском језику, као и преводу овог документа на српски
језик овереним од стране овлашћеног судског преводиоца. Комисија је достављени
Уговор, након упознавања са његовим садржајем, оценила прихватљивим правним
основом спровођења пријављене концентрације. Потписници уговора на страни
продаваца су претходни власници предмета продаје, односно једини акционари
друштва Viokyt. Први од њих је физичко лице Iosif Matarasso, грчки држављанин,
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који је власник 148.928 акција циљног друштва, које чине 95% укупног капитала
друштва Viokyt. Други акционар и продавац је такође физичко лице Theodoros
Daskalopoulos, грчки држављанин у чијем је власништву 7.838 акција друштва
Viokyt, што чини 5% од укупног броја (156.766) издатих акција емитента, односно
5% основног капитала циљног друштва. Потписници трансакционог уговора на
страни и у име купца (друштва Mosburger-овде подносиоца пријаве), јесу његови
законски заступници и генерални директори овог друштва (два директора). За
стицање предмета преузимања, купац ће продавцу исплатити цену која је у погледу
висине и начина њеног обрачуна, дефинисана овим уговором (члан 2) и прилогом
уз Уговор (Прилог 2.02). У уводном делу уговора, изричито је наведено да су
предмет продаје и преношења, односно куповине и стицања „све, али ништа мање
него све акције“ циљног друштва, што значи да се ова трансакција не може
реализовати под било каквим другим купопродајним условима, који би се
разликовали од наведених. Чланом 3 овог уговора прописани су „претходни
услови“ који треба да се догоде пре затварања трансакције, односно без чијег
извршавања се сама трансакција не може окончати. Први од већег броја таксативно
наведених претходних услова, јесте и безусловно одобрење спровођења ове
трансакције од стране надлежних органа за заштиту конкуренције Републике
Србије и Републике Македоније.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа за потребе овог поступка.
Комисија је пошла од претежне регистроване и стварне делатности друштва које је
предмет преузимања у овој пословној трансакцији. Оно своју основну делатност
обавља у сфери производње и пласмана - велепродаје амбалаже од таласастог
картона. Са тим у вези, као релевантно тржиште производа у овом поступку,
Комисија је одредила тржиште производње и велепродаје амбалаже од таласастог
картона. За сврхе предметног поступка, Комисија је полазећи од својих законских
надлежности у смислу територијалне примене Закона, као релевантно географско
тржиште производа дефинисала тржиште Републике Србије. Полазећи од познате
праксе рада Европске Комисије, која је коришћена у упоредним предметима из ове
области активности, становиште је Комисије да индустрија која се бави
производњом амбалаже не чини једно јединствено тржиште. Уобичајени
критеријуми који се користе за додатно сегментирање генеричког појма тржишта
амбалаже, јесу тип материјала од кога је амбалажа израђена, врста амбалаже
односно паковања, намена амбалаже у односу на крајње кориснике и др.
На релевантном тржишту производа како је оно претходно дефинисано, не
долази до преклапања активности друштава која се сматрају учесницима ове
концентрације. То је последица чињенице да друштво које ће реализацијом ове
пословне трансакције бити преузето од стране подносиоца предметне пријаве, није
учесник на нашем националном тржишту. Због тога изостају ма какви ефекти
спровођења ове концентрације на спречавање, ограничавање, или нарушавање
конкуренције у Републици Србији. Одсуство како хоризонталног, тако и
вертикалног преклапања учесника ове концентрације на релевантном тржишту у
Републици Србији, разлог је због којег предметна концентрација неће узроковати
било какве негативне ефекте на српском тржишту. Званичних и јавно доступних
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података о томе како је „подељено“ тржиште таласасте картонске амбалаже између
учесника активних на овом тржишту, нема. Из тих разлога је подносилац пријаве
припремио и Комисији доставио своје најбоље изведене интерне процене, које
илуструју стање на овом релевантном тржишту у оквиру националног простора
Републике Србије. Према тим проценама, Prinzhorn група чији је члан подносилац
ове пријаве, на српском тржишту таласасте картонске амбалаже, остварује (пре
концентрације) тржишни удео од око ….%. Из разлога на које је претходно
указано, тај удео ће остати исти и после спровођења ове концентрације. Наведени
удео који се може квалификовати као изразито низак, јесте тржишни удео који
група подносиоца пријаве (Prinzhorn Група) остварује на тржишту Републике
Србије, својом активношћу која се односи на продају картонских таласастих плоча
и амбалаже, а што врши посредством својих зависних друштава у Хрватској и/или
Македонији. У Србији, ова група (посредством свог зависног друштва Технопапир
д.о.о., о чијем је пословном профилу више информација изнето претходно), врши
своје пословање бавећи се рециклажном делатношћу, односно сакупљањем и
балирањем отпадног папира као и трговином на велико отпадним папиром и
различитим врстама амбалажног папира и папирне конфекције. Према истом
извору података (који чине најбоље процене подносиоца пријаве), као главни
конкуренти учесника концентрације наведена су следећа друштва (која су
произвођачи таласасте картонске амбалаже), и за која су опредељени њихови
појединачни тржишни удели у активности велепродаје ове врсте амбалаже, а то су:
Авала Ада д.о.о. – Београд ….%, Картонвал д.о.о – Београд ….%, DS Smith
Packaging d.o.o – Крушевац ….%, A-rea d.o.o. – Нови Сад ….%, Остали ….%.
Ови показатељи индикују и одређене карактеристике дефинисаног и анализираног
тржишта. Пре свега обележје тог тржишта јесте мали број појединачно јаких
учесника активних на њему. Прва два наведена учесника имају заједнички
тржишни удео од ….%, а HH Index израчунат из тржишних удела прва 4
рангирана конкурента, у конкретном случају износи 3.127. На основу оваквих
чињеница, оправдано се може закључити да је реч о високо концентрисаном
тржишту. То је његова особина и пре спровођења концентрације, односно оно не
постаје тржиште високог степена концентрисаности по основу настанка ове
концентрације и након њеног спровођења. Комисија указује да спровођењем
предметне концентрације не долази ни до какве промене тржишне структуре и
конкурентских притисака на дефинисаном релевантном тржишту производа,
будући да настанак концентрације не генерише измену вредности HH Index-а у
односу на његове вредности какве јесу пре спровођења концентрације.
Мотиви учесника концентрације да приступе спровођењу предметног
преузимања, опредељени су обостраним препознавањем интереса за такву врсту
пословне одлуке. Циљно друштво са годишњом производњом од око ….
квадратних метара таласасте картонске амбалаже, представља једног од највећих
произвођача у Грчкој у области штампане валовите (таласасте) амбалаже, за чију
производњу је Viokyt и специјализован. У процесу спровођења предметне
купопродаје, стицалац ће преузети пословни простор на површини од ….
квадратних метара. Инвестицијама које ће нови власник предузети након стицања
контроле над циљним друштвом, извршиће се проширивање производних погона и
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њихова модернизација. На бази таквих улагања, очекује се да тренутни обим
производње циљног друштва буде …., на који начин би годишња производња
друштва Viokyt износила око …. квадратних метара таласасте картонске
амбалаже. Коначно, предметна аквизиција представља одговор подносиоца ове
пријаве и групе друштава чији је члан, на реализацију развојне стратегије која
укључује додатну географску експанзију њиховог пословања према региону
централне, јужне и источне Европе.
На основу укупно утврђеног чињеничног стања у овом управном поступку,
Комисија је закључила да се у конкретном случају ради о дозвољеној
концентрацији. Такву оцену Комисија даје у односу на критеријуме за оцену те
дозвољености прописане Законом, па је закључено да ову концентрацију треба
одобрити. То из разлога што њено реализовање неће произвести никакве
непосредне или посредне, краткорочне, или дугорочне негативне конкурентске
ефекте, што је у претходном делу текста овог образложења детаљније анализирано,
а због чега је одлучено као у ставу првом диспозитива.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона, као и чл. 2.
ст. 1. тач. 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији
и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи
години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања
сагласности за њено спровођење.
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 Oбрадовић
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