Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-683/2016-13
Датум: 3. новембар 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: 6/0-02-683/2016-1 друштва ЈТ International Holding B.V., са
регистрованим седиштем на адреси Bella Donna 4, 1181RM Amstelveen,
Холандија, поднетој 27. септембра 2016. године преко пуномоћника, адвоката
Данијела Стевановића и осталих адвоката из „Моравчевић, Војновић &
Партнери“ оад из Београда, улица Добрачина бр. 15, дана 3. новембра 2016.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ1

ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника
I
на тржишту која настаје стицањем контроле друштва ЈТ International Holding
B.V., са регистрованим седиштем на адреси Bella Donna 4, 1181RM Amstelveen,
Холандија, регистрованог у Регистру привредних друштава Привредне коморе
Холандије под бројем 32073749 над друштвом PT Alam Indomegah са
регистрованим седиштем на адреси Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji,
Kabupaten Pasuruan, Индонезија, регистрованим при Агенцији за индустрију и
трговину Пасуруана под бројем ТДП 13.26.1.12.00048, до које долази стицањем
свих емитованих акција друштва PT Alam Indomegah.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио
износ од 24.973,50 (словима: двадесетчетирихиљадедеветстотинаседамдесеттри
и 50/100) евра дана 4. октобра 2016. године на девизни рачун Комисије за
заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије и износ од 3.262,86
(трихиљадедвестотинешездесетдва и 86/100) динара дана 5. октобра 2016.
године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за
трезор Министарства финансија, што укупно чини утврђену висину таксе за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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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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Образложење
Друштво ЈТ International Holding B.V., са регистрованим седиштем на
адреси Bella Donna 4, 1181RM Amstelveen, Холандија, регистровано у Регистру
привредних друштава Привредне коморе Холандије под бројем 32073749 (у
даљем тексту: ЈТIH, подносилац Пријаве) је поднело Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 27. септембра 2016. године
Пријаву концентрације број: 6/0-02-683/2016-1 (у даљем тексту: Пријава) која
настаје стицањем контроле подносиоца Пријаве над друштвом PT Alam
Indomegah са регистрованим седиштем на адреси Desa Gununggangsir,
Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Индонезија, регистрованим при Агенцији за
индустрију и трговину Пасуруана под бројем ТДП 13.26.1.12.00048 (у даљем
тексту: PTAI, Циљно друштво), до које долази стицањем свих емитованих
акција Циљног друштва. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката
Данијела Стевановића и осталих адвоката из „Моравчевић, Војновић &
Партнери“ оад из Београда, улица Добрачина бр. 15.
С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему
усклађена са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве
су отклоњени допунама Пријаве заведеним у Комисији под бројем: 6/0-02683/2016-2 од 30. септембра 2016. године, бројем: 6/0-02-683/2016-4 од 3.
октобра 2016. године, бројем: 6/0-02-683/2016-10 од 1. новембра 2016. године,
бројем: 6/0-02-683/2016-11 од 1. новембра 2016. године, као и исправкама
превода извода из регистра привредних субјеката за учеснике у концентрацији
број: 6/0-02-683/2016-7 од 20. октобра 2016. године.
Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је
поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе из разлога
из члана 6. став 1. тачка 1. Уредбе и да су испуњени услови за поступање и
одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.
Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве извршио уплату
утврђене висине таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II
диспозитива.
У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за
заштиту података поднеском број: 6/0-02-683/2016-5 од 3. октобра 2016. године,
који је измењен поднесцима број: 6/0-02-683/2016-8 од 20. октобра 2016. године
и број: 6/0-02-683/2016-9 од 25. октобра 2016. године, а тиче се заштите
података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и докумената која
су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији.
Председник Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео 3. новембра
2016. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-683/2016-12.
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи.
Учесници у концентрацији
ЈТIH представља холандско затворено друштво са ограниченом
одговорношћу које је део Japan Tobacco групе (у даљем тексту: JT група) –
међународног конгломерата друштава чије је матично друштво Japan Tobacco
Inc (у даљем тексту: ЈТ). Ово јапанско друштво је индиректни власник
подносиоца Пријаве.
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ЈТ је листиран на Токијској берзи и његове акције (у оптицају је
8.000.000.000 уписаних и 2.000.000.000 емитованих акција) су у власништву
121.931 акционара од којих је и држава Јапан мањински акционар. Првих пет
највећих акционара ЈТ-а су: Министарство финансија Јапана (666.927.200
акција), Japan Trustee Services Bank, Ltd. (54.120.200 акција), The Master Trust
Bank of Japan, Ltd. (51.189.400 акција), State Street Bank and Trust Company
(44.319.643 акција), Trust & Custody Services Bank, Ltd. (33.800.000 акција).
Пословне активности ЈТ-а у дуванској индустрији Јапана су: производња
и продаја готових цигарета и осталих дуванских производа на локалном нивоу,
где има ексклузивна права да производи дуванске производе (укључујући дуван
за мотање, дуван за пуњење цигарета, дуван за жвакање, цигаре, цигарилосе).
Истим пословним активностима се бави и на кинеском тржишту. Поред
наведеног, ЈТ послује и у фармацеутском и прехрамбеном сектору. Пословне
активности на међународном плану укључују производњу и продају дуванских
производа преко ЈТIH-а и његових зависних друштава.
ЈТ група производи и продаје готове цигарете и друге дуванске
производе (дуван за мотање, дуван за пуњење цигарета, дуван за жвакање,
цигаре, цигарилосе) у преко 120 земаља, укључујући и Републику Србију.
ЈТ група је у 2015. години остварила укупан годишњи приход у свету од
17.188 милиона евра.
ЈТ група има регистровано присуство у Републици Србији преко
зависног друштва ЈТ International A.D. Senta, чије је регистровано седиште на
адреси Суботички друм бр. 17, Сента, матични број: 08052441 (у даљем тексту:
ЈТI Senta). Претежна регистрована делатност друштва је трговина на велико
дуванским производима - шифра: 4635. Ово друштво је 100% зависно друштво
подносиоца Пријаве и бави се производњом дуванских производа и то углавном
готових цигарета. Друго зависно друштво ЈТ групе – Gallaher d.o.o. Novi
Beograd је ликвидирано и обрисано из привредног регистра дана 30. априла
2015. године.
JT 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).
PTAI - Циљно друштво представља индонежанско друштво са
ограниченом одговорношћу које има пословну лиценцу за производњу кретека
(цигарета направљених од индонежанског дувана и каранфилића) и белих
цигарета. Његови власници су физичка лица Tiong Buyung Susetio [...] и Hendra
Susetio Tiong [...]. Циљно друштво је у 2015. години остварило укупан годишњи
приход у свету од […] евра, продајом цигарета у […]. PTAI нема зависних
друштава. Такође, ово друштво нема регистрована зависна друштава, огранке и
представништва у Републици Србији, а у истој не остварује ни пословне
приходе.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Подносилац Пријаве намерава да стекнe све емитоване акције у оптицају
Циљног друштва [...] које су, као што је напред наведено, у садашњем
власништву физичких лица (у даљем тексту: продавци): Tiong Buyung Susetio
[...] и Hendra Susetio Tiong […]. Намеравано стицање ће подносиоцу Пријаве
омогућити стицање потпуне контроле над Циљним друштвом.
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L
Спровођење предметне концентрације ће омогућити ЈТ групи да,
стицањем пословне лиценце Циљног друштва, увећа обим своје продаје у
Индонезији.
ling brands worldwide: Camel, Winston and Mevius

Предметна концентрација се заснива на Условном уговору о купопродаји
акција који је закључен […] (у даљем тексту. Уговор).
Учесници у концентрацији намеравају да спроведу предметну
концентрацију […].
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.
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се
тиче стицања контроле једног или више учесника на тржишту над другим
учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима
учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном
приходу ЈТ групе оствареном на тржишту Републике Србије у претходној
обрачунској 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.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. и став
3. Закона.
Релевантно тржиште
Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и
следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у
концентрацији.
Учесници у концентрацији послују у дуванској индустрији на светском
нивоу.
Као што је већ напред наведено, ЈТ производи и продаје готове цигарете
и остале дуванске производе у Јапану и Кини и посредством подносиоца
Пријаве и његових зависних друштава у још преко 120 земаља света,
укључујући Републику Србију.
Према наводима подносиоца Пријаве, дуванска индустрија се може
поделити на следеће нивое:
o Узгајање – узгој и третирање (сушење) сировог дувана. Сирови дуван се
назива још и зелени лиснати дуван. ЈТ група купује дуванско лишће од
узгајивача које затим обрађују зависна друштва ЈТ-а. Такође, купују се и
значајне количине обрађеног дуванског лишћа од трећих лица;
o Обрада – прерада дувана од сирове до обрађене форме (љуска и нус
производи), распоређивање дувана, мешање, квалитетно бирање,
одвајање лишћа од стабљике, сушење и паковање обрађеног лишћа;
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o Производња – прерада дувана у готове цигарете, дуван за мотање и дуван
за пуњење цигарета, цигаре, цигарилосе, дуван за лулу, дуван за
жвакање (снус), бурмут и остале дуванске производе;
o Дистрибуција– дистрибуција дуванских производа крајњим потрошачима
преко преовладавајућих релевантних канала трговања (трговци на
велико, дистрибутери, продавнице на мало, киосци, продајни аутомати).
Готове цигарете и остале дуванске производе произвођачи начелно
продају трговцима на велико који потом продају дуванске производе
малопродајним објектима који даље продају готове цигарете крајњим купцима.
У већини земаља, ЈТ група продаје готове цигарете националним
дистрибутерима на велико и/или трговцима на мало.
Дистрибуција готових цигарета на велико између осталог обухвата и
специјализоване трговце дувана на велико и друге трговце на велико (трговце
прехрамбене и мешовите робе на велико) који у портфолију својих производа
имају и дуванске производе.
ЈТ група производи дуванске производе (углавном готове цигарете) у
Републици Србији у својoj фабрици која се налази у Сенти - ЈТI Senta. Ова група
је пре десет година купила Дуванску индустрију Сента која је почела да ради
пре 60 година. Данас са 300 радника обезбеђује посао за више од 1.000
узгајивача дувана и сезонских радника, док је тржишни удео ЈТ групе у
Републици Србији у протеклом периоду повећан са 7 на 21%. ЈТ група користи
искључиво једног независног дистрибутера на домаћем тршишту – Mercata
d.o.o. Beograd, [...]. […].
Комисија је одредила као релевантно тржиште производа производњу
кретека (цигарета направљених од индонежанског дувана и каранфилића) и
белих цигарета, полазећи од релевантних тржишних активности Циљног
друштва на светском тржишту.
Као релевантно географско тржиште подносилац Пријаве је Комисији
предложио територију Републике Србије, у складу са њеним надлежностима,
што је Комисија и прихватила.
Као што из претходно наведеног произилази Циљно друштво није
пословно активно у Републици Србији, тако да се пословне активности
учесника у концентрацији не преклапају у Републици Србији.
Оцена ефеката концентрације
Спровођење предметне концентрације ће довести једино до промене
власништва над Циљним друштвом, односно до стицања Циљног друштва од
стране подносиоца Пријаве/ЈТ групе. Из разлога да се пословне активности
учесника у концентрацији не преклапају у Републици Србији, конкурентска
ситуација на релевантном тржишту ће остати непромењена.
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.
5

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 обрачунској години
која претходи години у којој је концентрација пријављена.
Упутство 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 пријема решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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