Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-152/2016-8

Датум: 28. 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),
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“, бр. 49/2011), одлучујући по Пријави
концентрације број: 6/0-02-152/2016-1 друштва Equistone Partners Europe SAS, са
регистрованим седиштем на адреси 112 avenue Kleber, 75116 Paris, Француска,
поднетој 27. јануара 2016. године преко пуномоћника, адвоката Срђане
Петронијевић из „Моравчевић, Војновић & Партнери“ оад из Београда, улица
Добрачина бр. 15, дана 28. марта 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника
на тржишту која настаје стицањем контроле друштва Equistone Partners Europe
SAS, са регистрованим седиштем на адреси 112 avenue Kleber 75116 Paris,
Француска, регистрованог у Регистру привредних субјеката Привредног суда у
Паризу под бројем 379 716 699 RCS Paris B над друштвом Mecaplast SAM са
регистрованим седиштем на адреси 4-6 avenue Albert II, 98000 Monaco,
Кнежевина Монако, уписаним у Привредни и индустријски регистар Дирекције
за економски развој Кнежевине Монако под матичним бројем 82S01901 и свим
његовим зависним друштвима, до које долази стицањем 76% удела друштва
Mecaplast SAM од стране инвестиционог фонда Equistone V FPCI којим управља
друштво Equistone Partners Europe SAS.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио
износ од 25.000 (двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за
заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што представља
утврђену висину таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
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Образложење
Equistone Partners Europe SAS, са регистрованим седиштем на адреси 112
avenue Kleber 75116 Paris, Француска, (у даљем тексту: Equistone, подносилац
Пријаве) је поднело Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) дана 27. јануара 2016. године Пријаву концентрације број: 6/0-02152/2016-1 (у даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем контроле
подносиоца Пријаве над друштвом Mecaplast SAM са регистрованим седиштем
на адреси 4-6 avenue Albert II, 98000 Monaco, Кнежевина Монако, (у даљем
тексту: Mecaplast, циљно друштво). Пријава је поднета преко пуномоћника,
адвоката Срђане Петронијевић из „Моравчевић, Војновић & Партнери“ оад из
Београда, улица Добрачина бр. 15.

С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему
усклађена са прописом којим се уређује садржај и начин подношења пријаве
концентрације, недостаци Пријаве су отклоњени допуном Пријаве заведеном у
Комисији под бројем: 6/0-02-152/2016-5 од 29. фебруара 2016. године.
У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за
заштиту података поднеском број: 6/0-02-152/2016-3 од 11. фебруара 2016.
године који је допуњен поднеском број: 6/0-02-152/2016-6 од 29. фебруара 2016.
године, а тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве, њене
допуне и докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и
електронској верзији. Председник Комисије је, решавајући по наведеном
захтеву, донео 28. марта 2016. године Закључак о заштити података број: 6/0-02152/2016-7.
Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве извршио уплату
утврђене висине таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II
диспозитива.
На приказани начин је Пријава комплетирана и испуњени су услови за
поступање и одлучивање Комисије у скраћеном поступку.
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи.

Equistone представља француско поједностављено акционарско друштво
(друштво са једним чланом) које поседује одобрење француског надзорног тела
за тржиште капитала за пословне активности управљања портфолијом за трећа
лица. Ово друштво врши функције управљачког друштва за инвестициони фонд
Equistone V FPCI (у даљем тексту: Фонд), који је у предметној трансакцији
директни стицалац, јер Equistone, почевши од 6. јула 2015. године, нова стицања
врши посредством Фонда. […]1. Ово друштво врши независно улагање у,
углавном, друштва средње величине, са обимом портфолија у бројним
индустријама. Equistone је у искључивом власништву енглеског друштва
Equistone Private Equity Limited, које је, опет, у искључивом власништву
Equistone LLP, енглеског командитног друштва са ограниченом одговорношћу,
[…].
[...].
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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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Equistone група не поседује права гласа, уделе, акције или друге хартије
од вредности у било ком српском привредном друштву пословно активном на
релевантним тржиштима. Такође, ниједан члан управног или надзорног одбора
друштава унутар Equistone групе није истовремено члан управног или
надзорног одбора неког домаћег привредног друштва пословно активном на
релевантним тржиштима.
Equistone група друштава представља једног учесника на тржишту у
складу са чланом 5 Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон).

Mecaplast је матично друштво за бројна друштва која контролише и са
којима чини Mecaplast групу. Њено седиште је у Кнежевини Монако, али је
присутна и у Бразилу, Кини, Чешкој Републици, Великој Британији,
Француској, Индији, Италији, Мексику, Пољској, Шпанији, Србији, Словачкој и
Турској. Mecaplast група се бави производњом и снабдевањем претежно
пластичних компоненти за аутомобилску индустрију, за примену у лаким
возилима и камионима и представља европског лидера у овој области. Њихова
технологија обухвата термопластично убризгавање, фарбање каросерије, обраду
метала и производњу елемената за филтрирање. Група има, такође, и
ограничену производњу металних кровних носача за лака возила. Mecaplast
група производи две главне категорије производа:
 Компоненте аутомобилских мотора (33% производње), и

 Компоненте каросерије (67% производње), укључујући делове за
ентеријер и екстеријер, који се састоје од следећих производа: усисни
систем и филтери ваздуха, усисни колектор ваздуха, поклопац брегасте,
кућиште термостата, маске, делови уљног кола, унутрашњи делови или
делови пртљажника и кровни носачи, екстерни системи каросерије,
предњи модули, модули за складиштење у камионима.

Наведени производи се готово искључиво продају произвођачима
аутомобила који их уграђују у путничка возила, лака услужна возила и камионе.
Купци су сви водећи глобални произвођачи аутомобила, док продаја првим
трима који следе чини највећи проценат глобалних прихода групе: RenaultNissan (25%), PSA (20% прихода), General Motors (11%), док DPCA, Toyota, FiatChrysler, Volkswagen, Volvo Truck, BMW, Ford појединачно чине мање од 10%
њених глобалних прихода, а 5% њених глобалних прихода се односи на друге
изворе.
Већински пакет акција овог акционарског друштва припада француској
породици Manni, чији је члан Charles Manni основао друштво 1955. године са 5
запослених и руководио истим до 2010. године, када је његов син Thierry Manni
постао Председник Mecaplast групе.

Циљно друштво је присутно у Републици Србији преко једног зависног
друштва:
1.

Mecaplast Serbia d.o.o. Zrenjanin, са регистрованим седиштем у улици
Лазаревачки Друм б.б., Зрењанин, Република Србија, матични број
20734345 (у даљем тексту: Mecaplast Србија). Његова претежна
регистрована делатност јесте: производња осталих производа од
пластике – шифра 2229. Производња се обавља термопластичним,
двокомпонентним бризгањем помоћу гаса, као и ултра звучним варењем
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и ручном монтажом. Производни програм чине делови пртљажника,
лајсне носачи, спојлери, прагови врата, A/B/C стубови, решеткасти
отвори за вентилацију, лајсне хаубе, бочне лајсне каросерије. […].
Највећи клијенти ове фабрике су Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и
Suzuki.
Mecaplast Србија нема зависна друштва.

Mecaplast група не поседује права гласа, уделе, акције или друге хартије
од вредности у било ком српском привредном друштву пословно активном на
релевантним тржиштима. Такође, ниједан члан управног или надзорног одбора
друштава унутар Mecaplast групе није истовремено члан управног или
надзорног одбора неког домаћег привредног друштва пословно активном на
релевантним тржиштима.
Mecaplast група (повезани учесници на тржишту који је чине) представља
једног учесника на тржишту у складу са чланом 5 Закона.

Из података достављених Комисији о укупним (консолидованим)
приходима учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о
укупном приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије у
релевантној календарској години - проистиче да исти надмашују износе
остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана
61 Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији.
[…].

Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се
тиче стицања контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на
тржишту, у смислу члана 17, став 1, тачка 2 Закона.
С обзиром да је у Уговору, у свим његовим деловима, исказана воља
његових потписника да закључе трансакцију и исту спроведу, Комисија га је
прихватила као правни основ предметне концентрације.
Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и
следеће уводне напомене.

По наводима учесника у концентрацији, подносилац Пријаве није
пословно активан, […], и ниједно друштво из портфолија друштава Equistone
групе није активно на истим тржиштима (улазним, силазним, блиско повезаним
суседним) на којима послују друштва из Mecaplast групе. Следствено не постоји
хоризонтално преклапање између пословних активности друштава из Equistone
и Mecaplast групе у Републици Србији.
У предметном случају Mecaplast група се бави снабдевањем
аутомобилским компонентама и системима који се продају произвођачима
оригиналне ауто опреме/добављачима оригиналне ауто опреме. Даље њено
снабдевање аутомобилским компонентама и системима аутомобилских
компоненти (који се састоје од неколико појединачних компоненти) разликује
се ако се оно односи на путничка возила (лака возила) или на камионе (тешка
комерцијална возила). Подела у погледу тешких комерцијалних возила није
разматрана у предметном случају, јер […]. Насупрот томе, иста послује на
тржишту лаких возила преко три главне линије: система ентеријера, екстеријера
и мотора. Све производне локације Mecaplast групе имају капацитет да
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производе неколико аутомобилских компоненти и да снабдевају произвођаче
оригиналне ауто опреме/добављаче оригиналне ауто опреме са бројним
производима. Ова група може да снабдева датог купца са једним или две
породице производа, као што су компоненте и систем ентеријера/екстеријера, а
да га при том не снабдева системима мотора. Следствено, конкуренција између
добављача за аутомобилску индустрију лежи и могућности снабдевања
компоненти и система за моторе, ентеријер и екстеријер.
Подносилац Пријаве је, имајући у виду претходно, предложио Комисији
следећа релевантна тржишта производа, узимајући у обзир претежне пословне
активности циљног друштва:
I.

II.

III.

Компоненте и системи мотора за лака возила – обухвата усисни систем,
усисни колектор ваздуха, поклопац брегасте и сепараторе уља,
декоративне маске, поклопац за дистрибуцију, радијалне пнеуматике за
путничка возила, сифон за уље, усисно црево за уље, шине за довод
горива, кућиште термостата, резервоаре, кутије акумулатора. Конкуренти
циљног друштва: Mahle, Mann & Hummel, Rochling, Montaplast, Toyota,
Boshoku, Delphi, Denso, SOGEFI Mark IV, Magnetti Marelli, Bosch, MGI
Coutier AVON, BRUSS, Elring Klinger, Wahler, Woco, ABC Group, Aisin,
Keihin, Tesma/Magna Powertrain, Cornaglia, Steep, Weber;

Компоненте и системи ентеријера за лака возила – обухвата делове
пртљажника и кабине возача, носаче, делове инструмент табле, ручке
унутрашњих врата, ручке за држање сувозача. Конкуренти циљног
друштва: Antolin, Draexlmaier, Dr Schneider, Faurecia, IAC, Johnson
Control, Lear, Intier (Magna), Visteon, Rochling, Montaplast, Toyota,
Boshoku, Key plastics, Megatech, Wexler, Schierer & Trier, Mollertech,
Simoldes, B Plas, Farplas, GMD, PVL, Sigit, Sole;
Компоненте и системи екстеријера за лака возила – обухвата решеткасте
отворе за вентилацију, лучне лајсне волана, бочне лајсне каросерије,
спољне стубове, подне плоче, завршне лајсне шофершајбне, маске
волана. Преграде испод мотора, кровне носаче, завршне кровне лајсне,
спојлере, лаке завршне делове пртљажника, преградна врата отвора за
пуњење горива. Конкуренти циљног друштва: PO, Dura, Montaplast,
WKW, SAPA, Faurecia, Rochling, Decoma (Magna), Key plastics, JAC,
Rehau, AAS, Schierer & Trier, Wexler, Megatech, Weidmann, Minth,
Polytec, Maier, Cefa, Binder, B Plas, Farplas, Plastal, Bourbon, Canel Auto,
GMD.

Као релевантно географско тржиште предложена је територија Републике
Србије, у складу са Законом.
У вези са одређивањем тржишних удела циљног друштва на
релевантним тржиштима производа, процењена је вредност целокупног
тржишта централне Европе (I-III) чији је део тржиште Републике Србије ([...]),
према формули: обим производње возила/мотора х просечна цена функције х
удео који се може достићи. Податак о обиму производње возила/мотора је
прибављен из базе података IHS која представља извор тржишних анализа
спроведених од стране међународне аналитичке компаније IHS Inc. Ова
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компанија пружа информације и анализе како би подржала процес доношења
одлука, пословања друштава и влада у великом броју индустрија (укључујући и
аутомобилску). Ставка у формули – просечна цена функције – представља
интерну процену циљног друштва, његови подаци су коришћени и за ставку –
удео који се може достићи-јер се односи на део обима производње који може
постићи Mecaplast група.

Процена тржишног учешћа у Табели 1 која следи је заснована на следећој
формули: продаја циљног друштва у Републици Србији и на тржишту централне
Европе за сваку врсту производа произведених у друштву Mecaplast Србија
(подаци циљног друштва) / вредност целокупног тржишта централне Европе.
Табела 1 - Тржишни удели Mecaplast групе на релевантним
тржиштима производа према вредности продаје у Републици Србији
у 2014. години
Путничка
возила/лака
возила
Екстеријер
Ентеријер
мотор

Процењена
тржишна
вредност/милиони
ЕУР

Приход Mecaplast
групе/милиони
ЕУР

Процењени удео
Mecaplast групе
(%)

[…]

[…]

[…]

/0-5/%

[…]

/0-5/%

[…]

[…]

/0-5/%

Извор: IHS, подаци Mecaplast групе
За потребе горње процене тржишног удела, укупни приходи које је
остварила Mecaplast група продајом у Републици Србији и на тржишту
централне Европе за сваку врсту производа произведених у друштву Mecaplast
Србија (подаци циљног друштва) су упоређени са вредношћу целокупног
тржишта у централној Европи (израчунато под претпоставком да је производни
регион исто што и регион испоруке. Централна Европа обухвата Бугарску,
Чешку Републику, Мађарску, Пољску, Румунију, Србију, Словачку и
Словенију).
Што се тиче конкурената на релевантним тржиштима, подносилац
Пријаве наводи да, с обзиром на тврдњу да није присутан на истим тржиштима,
релевантна тржишта нису предмет његовог праћења и истраживања, па из истог
разлог нема ни процену тржишних удела конкурената.
Такође, како из презентоване аргументације проистиче, да не постоје ни
хоризонтална, као ни вертикална преклапања између учесника у концентрацији
на релевантним тржиштима, подносилац Пријаве сматра да предметна
концентрација неће произвести било какве негативне ефекте по конкуренцију на
релевантним тржиштима и да ће се најизразитија промена, након спровођења
предметне концентрације, свакако, десити у промени власничке структуре
циљног друштва.
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Предложено дефинисање од стране подносиоца Пријаве релевантних
тржишта производа, релевантног географског тржишта, процену тржишних удела
учесника у концентрацији, као и евентуалних ефеката спровођења предметне
концентрације Комисија је прихватила као исправно.

Према наводима подносиоца Пријаве, предметна концентрација је
пријављена и у Европској унији, Турској и Кини.
Подносилац Пријаве намерава да настави тренд развоја Mecaplast групе,
са одржањем континуитета управе, организације, пословања, дуготрајне
породичне културе и историје групе.

Разлог за спровођење концентрације је за подносиоца Пријаве била
прилика за улагање у приватни капитал, што је у складу са његовом редовном
инвестиционом стратегијом, тако да предметна трансакција није намењена да
створи синергију између Mecaplast-а и било ког портфолио друштва из
Equistone групе.

На основу анализе свих елемената Пријаве и целокупне документације
која је достављена уз њу, Комисија је утврдила да спровођење предметне
концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања
конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја
подносилаца Пријаве на дефинисаном релевантном тржишту.
Применом критеријума из члана 19 Закона Комисија је оценила да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у
првом ставу диспозитива решења.

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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 2014. години.
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
Др Милоје Обрадовић
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