Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-554/2016-7
Датум: 23. август 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
6/0-02-554/2016-1, коју је поднело привредно друштво TDJ Equity IV S.A., са седиштем
на адреси Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice, Пољска, које заступају пуномоћници
адвокати Владимир Бојановић и Филип Благојевић, из Београда, ул. Влајковићева 12,
дана 23. августа 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва TDJ Equity IV S.A., са
седиштем на адреси Armii Krajowej 41, 40-698 Katowice, Пољска, са матичним бројем
364323830, над привредним друштвом Partner S.A., са седиштем на адреси Patriotow 18,
04-933, Варшава, Пољска, са матичним бројем 364406289, чиме ће матично друштво
стицаоца контроле TDJ S.A., са седиштем на адреси Armii Krajowej 51, 40-698
Katowice, Пољска, са матичним бројем 003501895, успоставити контролни пакет акција
и контролу над матичним друштвом циљног друштва Kopex S.A., са седиштем на
адреси Grabowej 1, 40-172 Katowice, Пољска, са регистрационим бројем KRS
0000026782 и матичним бројем P-271981166.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво TDJ Equity IV S.A., са седиштем на адреси Armii
Krajowej 41, 40-698 Katowice, Пољска, у целости извршило своју обавезу плаћања
таксе за издавање овог решења дана 01. 08. 2016. године, уплатом укупног износа од
25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада евра) на рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Народне банке Србије.
Образложење
Привредно друштво TDJ Equity IV S.A., са седиштем у Катовицама, Пољској, поднело
је дана 28. 07. 2016. године преко пуномоћника пријаву концентрације која настаје
стицањем појединачне контроле над привредним друштвом Partner S.A., са седиштем у
Варшави, Пољска, након чега ће његово матично друштво TDJ S.A. имати [...]1 акција и
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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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тиме стећи контролу над матичним друштвом циљног друштва Kopex S.A., са
предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одлучи и
одобри исту у скраћеном поступку. Накнада за издавање акта је уплаћена у целости.
По поднетом захтеву за заштиту података у смислу чл. 45. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон),
одлучено је посебним закључком.
Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије је размотрио поднету пријаву
са прилозима и допуну од 16. 08. 2016. године, па је закључио да треба одлучити као у
диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити образложени.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и
поднета у складу са Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника концентрације, у њихове
финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће.
Учесници концентрације
Учесник концентрације TDJ Equity IV S.A (у даљем тексту: стицалац контроле или TDJ
Equity) је друштво које је основано и постојеће у складу са законима Пољске, уписано
у Државни судски регистар са регистрационим бројем KRS 0000615529 и матичним
бројем 364323830. Основано је 2016. године ради реализације предметне трансакције и
под контролом је друштва TDJ S.A., које је матично друштво тзв. TDJ групе.
Акционарско друштво TDJ S.A. је инвестициона компанија у власништву г-дина
Tomasza Domogala. Најважније сфере пословања укључују некретнине, инжењерство и
производњу специјализованих машина и опреме за разне индустрије као што су
енергетика, рударство, даље укључује производњу машина и опреме намењене за
нафтне платформе и опреме за подморску експлоатацију нафте и гаса, и изградњу
инфраструктуре. Значајна пословна дивизија унутар групе је Famur, која је активна у
рударству и енергетици. Сва зависна друштва TDJ S.A. односно друштва у оквиру тзв.
TDJ групе, укључујући и овде подносиоца пријаве, третирају се као један учесник на
тржишту у смислу члана 5. Закона. Према наводима у пријави, TDJ група није активна
у Србији на било који начин.
Учесник концентрације Partner S.A. (у даљем тексту: циљно друштво или Partner) је
пољска холдинг компанија, са регистрационим бројем 0000616982, која поседује [...]
акција у друштву Kopex S.A., и то од 29. јуна 2016. године. Основана је 2016. године
ради реализације предметне трансакције и под контролом је г-дина Krzysztofa
Jedrzejewskog. Kopex S.A. је акционарско друштво са седиштем у Катовицама,
Пољској, уписано у регистар предузећа Државног судског регистра код Обласног суда
Катовице – Исток у Катовицама, под бројем KRS 0000026782, са матичним бројем P271981166. Kopex S.A. је матично друштво тзв Kopex групе, у оквиру које послује
циљно друштво Partner. Ова група је генерални извођач инвестиционих пројеката у
вези са рударским пословима са каменим угљем, лигнитом и необојеним металима.
Њихова понуда је свеобухватна и укључује пројектовање, производњу, набавку,
склапање машина и целокупног технолошког система, као и помоћ и обуку. У Србији
је присутно преко:
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-

зависног друштва Kopex min-liv d.o.o. Niš са седиштем у Нишу, регистрованог у
Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним бројем 07678762,
претежна регистрована делатност „Ливење челика“, шифра делатности: 2452;

-

зависног друштва Kopex Min d.o.o. Niš са седиштем у Нишу, регистрованог у
Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним бројем 20851627,
претежна регистрована делатност „Производња металних конструкција и делова
конструкција“, шифра делатности: 2511;
зависног друштва Kopex min-fitip a.d. Niš u likvidaciji, са седиштем у Нишу,
регистрованог у Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним бројем
07583168, претежна регистрована делатност „Производња металних
конструкција и делова конструкција“, шифра делатности: 2511;

-

-

Predstavništvo Preduzeće Kopexakcionarsko društvo Niš са седиштем у Нишу,
регистрованог у Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним бројем
29008787, претежна регистрована делатност „Остале услужне активности
подршке пословању“, шифра делатности: 8299.

Сва зависна друштва у оквиру Kopex групе третирају се као један учесник на тржишту
у смислу члана 5. Закона.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Акт о концентрацији је Прелиминарни уговор о куповини акција, закључен између гдина Krzysztofa Jedrzejewskog као продавца, с једне стране, и друштва TDJ Equity као
купца, с друге стране, који купује [...] акцијског капитала циљног друштва Partner,
чиме стиче и [...] акција које оно поседује у друштву Kopex S.A. Уговорне стране су
закључиле и два анекса. Као резултат ове аквизиције, матично друштво целе групе па
тако и друштва TDJ Equity, TDJ S.A., ће имати [...] акција друштва Kopex S.A. и тиме
остварити појединачну контролу над Kopex S.A. као и над свим друштвима Kopex
групе (којој припада и непосредно циљно друштво). До овога долази на следећи начин:
[...]. С обзиром да друштво TDJ S.A. поседује и [...], реализацијом предметне
концентрације имаће укупно [...] акција друштва Kopex S.A. и тиме над њим остварити
појединачну контролу.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу чл. 17. ст. 1. тач. 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације, из којих произлази да је на светском
тржишту остварио приход од око [...] евра, док је циљно друштво у Србији остварило
око [...] евра, у 2015. као претходној обрачунској години.
Пријава је поднета у складу са чл. 3. и чл. 6. ст. 1. тач. 1) Уредбе о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016).
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Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима
за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).
Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају
заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно
географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у
понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који
се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од
стварне делатности учесника концентрације, за оцену ефеката предметне
концентрације као релевантно тржиште производа одређено је тржиште производње и
снабдевања рударским машинама и опремом. Комисија је овим уважила дефиницију
коју је дао подносилац пријаве, као и предлог да дефиниција остане отворена. Додатно
сегментирање тржишта у конкретном случају није неопходно, с обзиром на ефекте које
ће ова концентрација имати у Србији. Претежна стварна делатност циљног друштва
односно Kopex групе у Србији укључује производњу следећих производа: челичних
конструкција за мостове, силоса и бункера за разне намене, хидро-механичке опреме,
челичних конструкција за индустријске хале као и за покретне и бродске кранове и
дизалице, даље производњу делова и компоненти за разне машине, рударске и
транспортне опреме за површинску експлоатацију, као и производњу тешких челичних
конструкција. Као што је напред у тексту овог Образложења већ наведено, стицалац
контроле није присутан на релевантном тржишту у Србији. Циљно друштво нема
класичну дистрибутивну мрежу, већ своје купце снабдева према достављеним
специфичним поруџбинама. Највећи купци Kopex mina у претходној години били су
[...]. Највећи купци Kopex min-liva у претходној години били су [...].
Имајући у виду да је циљно друштво присутно на целој територији Србији, као и да је
регулаторни оквир јединствен на државном нивоу, релевентно географско тржиште
дефинисано је као национална територија Републике Србије, у складу са чл. 6. ст. 3. у
вези чл. 2. Закона, као и са Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног
тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).
Оцена ефеката концентрације
Као што је претходно у тексту овог Образложења изнето, у пријави је наведено да
стицалац контроле односно цела TDJ група уопште није присутна у Србији, што
потврђује и податак да нема остварен било какав приход у Србији. Стога нема никакво
тржишно учешће. Иако подносилац није у могућности да достави прецизне податке о
величини тржишта, укључујући податке о вредности и обиму истог и о тржишним
учешћима циљног друштва и његових конкурената, према доступним информацијама
износи своју интерну процену да је тржишно учешће циљног друштва /0-5/%.
Најзначајнији конкуренти су Колубара Метал са /20-30/%, Гоша са /10-20/%, док
остали имају појединачно /0-5/% тржишног учешћа.
Из утврђеног чињеничног стања произлази 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
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вредност пре концентрације, а самим тим ће и вредности прираста овог индекса (ΔΗ)
бити 0 (словима: нула).
Из утврђеног чињеничног стања може се закључити да не постоји забринутост у
погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона.
Имајући у виду све напред наведено, као и све друге наводе у пријави, закључено је 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, односно да је предметна концентрација
дозвољена у смислу чл. 19. Закона. 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, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у претходној обрачунској
години.
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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