Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-605/2016-7
Датум: 13. септембар 2016. године
Б е о г р а д

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), члана 192. став 1.
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 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 бр. 6/0-02-605/2016-1,
коју је дана 22. августа 2016. године поднело друштво „Equistone Partners Europe“ Ltd.,
са регистрованим седиштем на адреси One New Ludgate, 60 Ludgate Hill, London, EC4M
7AW, Велика Британија, које заступа пуномоћник адвокат Данијел Стевановић и
остали адвокати из адвокатске канцеларије „Mоравчевић, Војновић и Партнери“ оад,
ул. Добрачина бр. 15, Београд, Република Србија, дана 13. септембра 2016. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем посредне искључиве контроле од стране друштва „Equistone
Partners Europe“ Ltd., са регистрованим седиштем на адреси One New Ludgate, 60
Ludgate Hill, London, EC4M 7AW, Велика Британија, матични број 01125740, над
друштвом „Panama Acquisition“ LLC, са седиштем на адреси The Corporation Trust
Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, САД,
регистарски број 454578, тако што ће „Equistone Partners Europe“ Ltd. преко фондова
којима управља стећи већинско власничко учешће у „Panama Acquisition“ LLC, чиме ће
уједно стећи и посредну контролу над United Initiators групом друштава.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве уплатио 25.000,00
(двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен
код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-605/2016-1, што представља
прописани износ таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.
Образложење
Привредно друштво „Equistone Partners Europe“ Ltd., са регистрованим седиштем на
адреси One New Ludgate, 60 Ludgate Hill, London, EC4M 7AW, Велика Британија,
матични број 01125740, (у даљем у тексту: Equistone или подносилац Пријаве), дана 22.
августа 2016. године поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем у тексту:
Комисија) Пријаву концентрације бр. 6/0-02-605/2016-1 (у даљем тексту: Пријава),
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преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића из адвокатске канцеларије
„Mоравчевић, Војновић и Партнери“ оад, ул. Добрачина бр. 15, Београд, Република
Србија. Подносилац је допунио предметну Пријаву поднесцима бр. 6/0-02-605/2016-2 и
бр. 6/0-02-605/2016-3 од 23. и 29. августа 2016. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава
уређена у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део
Пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је
уплаћен прописани износ таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу
II изреке.
Подносилац Пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем
тексту: Закон), дана 31. августа 2016. године поднео Комисији Захтев за заштиту
података бр. 6/0-02-605/2016-5, на основу којег је Председник Комисије 13. септембра
2016. године, донео Закључак о заштити података бр. 6/0-02-605/2016-6.
Учесници у концентрацији
Привредно друштво Equistone је независно инвестиционо друштво које припада
Equistone групи друштава. Пре откупа од стране управе у новембру 2011. године,
Equistone (тадашњи „Barclays Private Equity“) је био сектор друштва „Barclays“ PLC из
Лондона. Преко фондова којима управља, Equistone је стекао широк портфолио који се
пре свега састоји од удела у друштвима средње величине која послују у великом броју
различитих индустријских сектора. Equistone група има једно повезано регистровано
друштво у Републици Србији: „Mecaplast Serbia“ d.o.o. Zrenjanin, са регистрованим
седиштем у улици Лазаревачки Друм б.б., Зрењанин, Република Србија, матични број
20734345. Претежна регистрована делатност друштва
је производња осталих
производа од пластике – шифра 2229. Производња се обавља термопластичним,
двокомпонентним бризгањем помоћу гаса, као и ултра звучним варењем и ручном
монтажом. Производни програм чине делови пртљажника, лајсне носача, спојлери,
прагови врата, A/B/C стубови, решеткасти отвори за вентилацију, лајсне хаубе и бочне
лајсне каросерије.
Привредно друштво „Panama Acquisition“ LLC, са седиштем на адреси The Corporation
Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
САД, регистарски број 454578, (у даљем тексту: UI или Циљно друштво) и друштва
која су под његовом посредном или непосредном контролом чине United Initiators
групу друштава. Циљно друштво развија, производи и дистрибуира производе у
области основних хемијских материјала - органске пероксиде и неорганске производе
(персулфате) који се користе у различитим индустријама и производима, као што су
обновљива енергија, премазивање, адхезиви, грађевинска индустрија и дезинфекција
(највећи купци су AT&S, BASF, Borealis, Dow, Evonik, Equistar, ExxonMobil, Hilti, LM
Wind Power, Procter&Gamble и Trinseo). UI управља производним погонима у Немачкој
(Pullach - производња органских пероксида и персулфата), Шведској (Köpmanholmen производња органских пероксида), САД-у (Elyria/Ohajo, Mobile/Alabama и
Helena/Arkanzas - сви производе органске пероксиде), Аустралији (Banks meadow производња органских пероксида) и Кини (Hefei - производња персулфата). United
Initiators група нема повезаних друштава, огранака или представништва у Републици
Србији.
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Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као правни основ концентрације Комисији је достављен „Уговор о куповини удела по
основу чланства у „Panama Acquisition“ LLC“ и индиректно у United Initiators групи“ (у
даљем тексту: Уговор) који су закључили продавци удела у Циљном друштву и купац
удела - холдинг компанија „INOS 16-029“ GmbH, са пословном адресом Sallerweg 30,
c/o INOS24 Holding GmbH, 81476, Minhen, Немачка, HRB 227284. Подносилац Пријаве
намерава да преко фондова којима управља, стекне искључиву контролу над друштвом
UI, а тиме и посредну контролу над друштвима која припадају United Initiators групи.
Конкретно, фондови којима управља Equistone ће стећи [...]1% власничког удела у
холдинг друштву „INOS 16-028“ GmbH, са пословном адресом Sallerweg 30, c/o
INOS24 Holding GmbH, 81476, Minhen, Немачка, HRB 227308, које је основано за сврху
трансакције [...]. Друштво „INOS 16-028“ GmbH ће преко свог повезаног друштва у
искључивом власништву - „INOS 16-029“ GmbH, стећи све уделе у Циљном друштву.
Комисија је предметни Уговор прихватила као правни основ концентрације.
Испуњеност услова за подношењe Пријаве
Комисија констатује да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр.
51/09 и 95/13 - у даљем тексту: Закон). На основу достављених података о висини
прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту
Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да је подносилац Пријаве имао
обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у
2015. години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за
пријаву концентрације. Конкретно, Equistone је у 2015. години остварио светски
приход од [...] ЕУР, а у Републици Србији од око [...] ЕУР. Циљно друштво је у истој
години остварило приход у свету од око 236 милиона ЕУР, а у Републици Србији око
[...] ЕУР.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште производа/услуга
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима
за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 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.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа/услуга подносилац Пријаве
пошао је од основне делатности Циљног друштава. Сходно наведеном, подносилац
Пријаве је предложио два релевантна тржишта производа/услуга: тржиште развоја,
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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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производње и дистрибуције органских пероксида и тржиште развоја, производње и
дистрибуције персулфата.
Органски пероксид је молекул који садржи хемијску везу кисеоник-кисеоник.
Органски пероксиди се налазе у чврстом (најчешће у виду праха), течном и пастастом
облику и могу се поделити у седам највећих класа којима је заједничка особина да су
подобни за комерцијалну употребу у индустрији производње пластике и гуме.
Подносилац Пријаве сматра да питање да ли сви органски пероксиди чине јединствено
тржиште производа или је потребно направити разлику између подкатегорија, може
остати отворено будући да се активности страна које учествују у концентрацији не
преклапају, без обзира на прецизну дефиницију релевантног тржишта
производа/услуга. Комисија није прихватила предложену дефиницију првог
релевантног тржишта производа/услуга од стране подносиоца Пријаве, већ је прво
релевантно тржиште производа/услуга дефинисала као тржиште велепродаје органских
пероксида, будући да је Циљно друштво присутно на националном тржишту само
путем велепродаје органских пероксида, а не и на пољу развоја и производње
органских пероксида. За потребе дефинисања релевантног тржишта производа у
предметној трансакцији Комисија није разматрала да ли се у оквиру тржишта
велепродаје органских пероксида могу утврдити и ужа релевантна тржишта производа,
јер за оцену ефеката пријављене концентрације таква одлука није била потребна.
Комисија је закључила да концентрација у сваком случају неће нарушити конкуренцију
у Републици Србији, због чега је и прво релевантно тржиште производа/услуга
дефинисала на наведени начин.
Друго предложено релевантно тржиште производа/услуга од стране подносиоца
Пријаве је тржиште развоја, производње и дистрибуције персулфата. Персулфати су
соли пероксисумпорне или пероксимоносумпорне киселине и имају највећи
оксидирајући потенцијал од свих једињења пероксигена. Из овог разлога персулфати
су главни тип иницијатора за полимеризацију на бази хидрогена као и за широк
спектар других примена. Како све врсте персулфата имају заједничке карактеристике,
то је Комисија ЕУ у својим претходно вођеним поступцима закључила да постоји
јединствено тржиште производа за персулфате. Подносилац Пријаве наводи да
дефиниција тржишта може остати отворена будући да предложена трансакција неће
имати негативан утицај на конкуренцију, без обзира на то како се дефинише
релевантно тржиште производа/услуга. Комисија је (као и приликом дефинисања првог
релевантног тржишта производа/услуга), уже дефинисала релевантно тржиште
производа/услуга, односно као тржиште велепродаје персулфата, с обзиром да је
Циљно друштво присутно на националном тржишту само путем велепродаје
персулфата, а не и на пољу развоја и производње персулфата.
Релевантно географско тржиште
Подносилац Пријаве је предложио да релевантно географско тржиште за органске
пероксиде буде најмање територија европског тржишта, а за персулфате светско
тржиште, с тим да сматра да дефиниција релевантног географског тржишта може
остати отворена, с обзиром да реализација предметне трансакције не доводи до било
каквог спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у Републици Србији.
Ово из разлога јер подносилац Пријаве није присутан ни на једном од дефинисаних
релевантних тржишта производа/услуга и да је Циљно друштво симболично присутно
у Србији, односно да не постоје хоризонтална преклапања и вертикалне везе између
учесника концентрације. Комисија је полазећи од критеријума за дефинисање
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релевантног географског тржишта, дефинисала исто (и за тржиште велепродаје
органских пероксида и за тржиште велепродаје персулфата), као тржиште Републике
Србије, у складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних
трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује за оквир националне
територије.
Оцена ефеката концентрације
На основу достављених података и информација од стране подносиоца Пријаве,
Комисија констатује да ни Equistone, ни његова портфолио друштва нису активна на
дефинисаном релевантном тржишту (као ни на светском нивоу). Циљно друштво је у
Републици Србији у 2015. години остварило укупан приход од [...] ЕУР, продајом
релевантних производа из [...]. Реализацијом предметне трансакције подносилац
Пријаве ће само преузети тржишни удео Циљног друштва, односно тржишни удео
подносиоца Пријаве након реализације концентрације биће једнак уделу који има
Циљно друштво пре спровођења трансакције. У поступку одлучивања Комисија је
ценила чињеницу и да је у конкретном случају реч о екстериторијалној концентрацији,
при чему је Циљно друштво остварило малу вредност продаје на тржишту Републике
Србије у 2015. години, и да не постоје хоризонтална преклапања и вертикалне везе
између учесника у концентрацији на дефинисаном релевантном тржишту. Сходно
наведеном закључено је да спровођење предметне концентрације неће 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 члaнa 19. Закона, како је одлучено у
ставу I изреке овог решења.
Одлука у ставу II 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
Др Милоје Обрадовић
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