Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-212/2016-7
Датум: 16. март 2016. 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), чл. 192. ст. 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 6/0-02-212/2016-1, коју су поднела привредна
друштва Golvviken Holdco AB са седиштем на адреси c/o Roschier Advokatbyra AB, P.O. Box
7358, SE-103 90, Стокхолм, Шведска, и Välinge Flooring Technology AB, са седиштем на адреси
Prästavägen 513, 263 65, Викен, Шведска, које заступа пуномоћник адвокат Рашко Радовановић,
из Београда, Змаја од Ноћаја 13а, дана 16. марта 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем заједничке контроле привредних друштава Golvviken Holdco AB са седиштем на
адреси c/o Roschier Advokatbyra AB, P.O. Box 7358, SE-103 90, Стокхолм, Шведска, са
регистрационим бројем 559050-1366, и Välinge Flooring Technology AB, са седиштем на адреси
Prästavägen 513, 263 65, Викен, Шведска, са регистрационим бројем 556693-2652, над
привредним друштвом Golvviken Newco AB са седиштем на адреси c/o Roschier Advokatbyra
AB, P.O. Box 7358, SE-103 90, Стокхолм, Шведска, са регистрационим бројем 559050-1358.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су друштва Golvviken Holdco AB са седиштем на адреси c/o Roschier
Advokatbyra AB, P.O. Box 7358, SE-103 90, Стокхолм, Шведска, и Välinge Flooring Technology
AB, са седиштем на адреси Prästavägen 513, 263 65, Викен, Шведска, у целости извршила своју
обавезу плаћања таксе за издавање овог решења дана 24. 02. 2016. године, уплатом износа од
3.084.345,00 РСД (словима:тримилионаосамдесетчетирихиљадетристачетрдесетпет динара) што
представља динарску противвредност износа од 25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада
евра) према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Министарства финансија Управе за трезор.
Образложење
Привредна друштва Golvviken Holdco AB и Välinge Flooring Technology AB, оба са седиштем у
Шведској, поднела су дана 22. 02. 2016. године преко пуномоћника пријаву концентрације која
настаје стицањем заједничке контроле над друштвом Golvviken Newco AB са седиштем у
Шведској, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције одлучи и одобри исту у
скраћеном поступку. Накнада за издавање акта је уплаћена у целости.
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По поднетом захтеву за заштиту података у смислу чл. 45. Закона о заштити конкуренције (у
даљем тексту: Закон), одлучено је посебним закључком.
Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије (у даљем тексту: председник или
Комисија) је извршио увид у поднету пријаву и поднеске од 25. 02. и 08. 03. 2016. године, те је
закључио да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити
образложени.
Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника
концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је
следеће.
Учесник концентрације, друштво Golvviken Holdco AB (у даљем тексту: стицалац контроле или
GH AB), је регистровано у Шведској канцеларији за привредне регистре под регистрационим
бројем 559050-1366. Ради се о друштву за посебне намене, које је основано за потребе
извршења предметне трансакције и које ће бити непосредни стицалац заједничке контроле над
циљним друштвом. Налази се под крајњом контролом друштва KKR&Co. L.P., са
регистрованим седиштем у Сједињеним америчким државама, на адреси 1209 Orange Street,
Вилмингтон, Њукасл, Делавер, које је основано у складу са Законом о друштвима са
ограниченом одговорношћу Делавера, према Потврди о оснивању број 08112-2575747 од 22. 12.
1995. год., издатој од Одељења за привредна друштва Државног секретара државе Делавер.
KKR&Co. L.P. је глобално инвестиционо друштво које је присутно у Србији преко великог
броја својих зависних друштава која се, у смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник
на тржишту. У поступку је размотрен достављени графички приказ и листа зависних друштава
KKR-а у Србији, и то нарочито, али не искључиво, у контексту њихове претежне и стварне
делатности а у циљу дефинисања релевантног тржишта и оцене ефеката предметне
концентрације. Сходно наведеном, KKR стиче посредну контролу преко свог зависног друштва
GH AB које је основано за потребе извршења ове трансакције и које ће бити непосредни
стицалац.
Учесник концентрације Välinge Flooring Technology AB (у даљем тексту: стицалац контроле
или VFT) послује као холдинг друштвo, са регистрованим седиштем на адреси Prästavägen 513,
263 65 Викен, Шведска. У власништву је (100%) холдинг друштва Välinge Invest AB, које је
даље у власништву четири члана породице Pervan. VFT је тренутно већински члан (са 60%
удела) друштва Välinge International AB, са регистрованим седиштем на адреси Prästavägen 513,
263 65 Викен, Шведска. Предметном концентрацијом се успоставља заједничка контрола над
друштвом Välinge International AB и његовим повезаним друштвима, наведеним у графичком
приказу организационе структуре (седам друштава регистрованих у Шведској). Друштво
Välinge International AB је активно у области истраживања и развоја у индустрији подова и
намештаја, при чему су све активности везане за технологију подова од ламината, дрвета и
праха од дрвета. Прецизније, друштво је развило технологију која се базира на клик систему без
лепљења и његова технологија покрива све области које се односе на пливајуће подове и друге
намене као што је намештај и остале површине. Технологије које ово друштво развија
комерцијализују се кроз лиценцирање. Друштво такође пружа подршку стицаоцима лиценце, у
циљу унапређења ефикасности и квалитета, нпр. преко производње прототипа, као и кроз обуке
и образовање. Главне робне марке и брендови циљног друштва и групе су Valinge, 2G, 5G,
Nadura и Woodura. Из Пријаве и достављене документације произлази да у Србији нема
регистрована друштва и присутан је само кроз продају [...]1. Активности VFT-а и свих његових
повезаних друштава се не преклапају са пословним активностима било ког KKR-овог
контролисаног портфолио друштва.
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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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Друштво Golvviken Newco AB, регистровано у Шведској канцеларији за привредне регистре
под регистрационим бројем 559050-1358, је непосредно циљно друштво основано за потребе
реализације предметне трансакције. Поседује 100% удела у друштву Golvviken Buyco. У складу
са уговорима о купопродаји удела од 05. 02. 2016. године, ово друштво ће у тренутку
„Окончања“ трансакције стећи 100% удела у друштву Välinge International AB, и стога посредно
у свим са њим повезаним учесницима на тржишту, куповином 60% удела од VFT-а, као и 20%
удела од Kronospan Technical Holdings Limited и 20% удела од Flooring Technologies Limited.
Истог дана, закључен је и Уговор чланова друштва који регулише међусобна права и обавезе
које се тичу учешћа у циљном друштву. Истовремено, у тренутку „Окончања“, Golvviken
Holdco и Välinge Flooring Technology, овде стицаоци контроле, стичу уделе у циљном друштву
и то Golvviken Holdco 49,9%, а Välinge Flooring Technology стиче 50,1% удела. Према наводима
у пријави, и у складу са Уговором чланова друштва, успоставља се заједничка контрола над
циљним друштвом и тиме над друштвом Välinge International AB, и у свим са њим повезаним
учесницима на тржишту. Сва зависна друштва третирају се као један учесник на тржишту у
смислу члана 5. Закона, без обзира да ли се ради о непосредној или посредној, појединачној или
заједничкој контроли, без обзира на државу оснивања и седиште. Из овога даље произлази да се
у конкретном случају успоставља заједничка контрола над циљном групом друштава а не само
на циљном друштву, које је, као што је већ наведено, основано ради реализације предметне
трансакције.
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу чл.
17. ст. 1. тач. 3. Закона у вези чл. 5. ст. 2. Закона. Учесници на тржишту који стичу заједничку
контролу имају обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је
утврђено увидом у финансијске извештаје учесника концентрације. Пријава је поднета
благовремено у року од 15 дана од дана закључења уговора који представљају акт о
концентрацији, у складу са чл. 63. ст. 1. тач. 1. Закона. Пријава је поднета у складу са чл. 6. став
1. тачка 1. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник
РС“, бр. 05/2016) као пријава у скраћеном облику.
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима за
одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). Полазећи од
својстава, намене и цене предметног скупа роба, одређено је релевантно тржиште производа у
конкретном случају, уважавајући процену подносилаца пријаве. За оцену предметне
концентрације, Комисија је одредила релевантно тржиште развоја и лиценцирања технологија
склапања за подне материјале. Подносиоци пријаве су се позвали на недавну одлуку Европске
комисије (ЕК) у области технологија склапања за подне материјале у случају M.7529 Mohawk
Industries/International Flooring Systems, у ком случају су учесници концентрације сматрали да
се технологије склапања могу поделити на традиционалну технологију, базирану на клик
систему и на fold-down технологију. Резултати тржишног истраживања нису били очигледни у
том смислу, тако да је ЕК оставила отвореном дефиницију релевантног тржишта производа.
Овакав став се може применити и у конкретном случају. Наиме, даље сегментирање
релевантног тржишта производа није потребно за оцену ефеката предметне концентрације, с
обзиром да је на истом присутно само циљно друштво, односно да не постоје хоризонтална
преклапања нити вертикална повезаност између активности циљног друштва с једне стране, и
активности било ког друштва ККР-а, с друге стране. Осим тога, у Србији је циљно друштво
присутно само кроз продају [...].
Комисија не може да прихвати дефинисање релевантног географског тржишта на светском
нивоу односно на европском нивоу, као супротно чл. 2. Закона, па стога ни изнету процену
тржишног учешћа учесника концентрације и њихових конкурената. Осим тога, Комисија није
надлежна да одлучује о правима и обавезама учесника на „европском“ или „светском“
тржишту. У складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона, за оцену предметне концентрације,
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релевентно географско тржиште је национална територија Републике Србије. У поднеску од 08.
03. 2016. год., подносиоци пријаве су навели да циљна група нема обавезу да сакупља и/или
чува податке о укупном обиму и вредности тржишта у Србији, нити је у могућности да такве
податке прикупи, с обзиром на своје ограничено присуство на српском тржишту. У приложеној
електронској преписци, Републички завод за статистику се изјаснио дана 04. 03. 2016. год., да
не поседује податке који се односе на тржиште развоја и лиценцирања технологија склапања за
подну и индустрију намештаја у Србији.
С обзиром на изричите наводе подносилаца пријаве да не постоје хоризонтална преклапања
нити вертикална повезаност између активности циљне групе с једне стране, и активности било
ког друштва ККР-а као стицаоца контроле, с друге стране, без обзира како релевантно
географско тржиште било дефинисано, у конкретном случају, за оцену предметне
концентрације, није нужно утврдити тржишна учешћа учесника у концентрацији односно
њихових конкурената. Наиме, из навода у пријави и допуни од 08. 03. 2016., произлази да
ниједан учесник у концентрацији не обавља пословне активности на истом релевантном
тржишту производа и релевантном географском тржишту, или на релевантном тржишту
производа на којем послује било који други учесник у концентрацији који се налази у
различитим фазама производно-прометног циклуса, из чега даље следи да су испуњени услови
из чл. 6. ст. 1. тач. 1. Уредбе за пријаву у скраћеном облику. Примена ове одредбе Уредбе
имплицира да није нужно прецизно утврдити тржишна учешћа учесника на релевантном
тржишту, с обзиром да нема преклапања између учесника концентрације па се спровођењем
концентрације неће променити и/или повећати тржишно учешће, нити вредности HHI
(Herfindahl-Hirschman Index) у односу на вредност пре концентрације, а самим тим ће и
вредности прираста овог индекса (ΔΗ) бити 0 (словима: нула).
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави и допунама, закључено је да
не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације
из чл. 19. Закона, тако да спровођење предметне концентрације неће значајно ограничити,
нарушити или спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре
свега стварањем или јачањем доминантног положаја. Из тог разлога, одлучено је као у ставу
првом изреке овог решења.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити конкуренције као и
чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 58/06), 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 средству
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
Др Милоје Обрадовић
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