Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-719/2016-5
Датум: 21. октобра 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 број 6/0-02-719/2016-1, коју је дана 14. октобра 2016. године поднело
привредно друштво Expobank CZ a.s., сa регистрованим седиштем на адреси Malá Strana,
Vítězná 126/1, 15000 Праг, преко пуномоћника, адвоката Тијане Којовић и консултанта Лазара
Радића из ортачког друштва БДК Адвокати а.о.д. из Београда, Мајке Јевросиме 23, дана 21.
октобра 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ1
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне контроле привредног друштва Expobank CZ a.s, са седиштем на адреси
Malá Strana, Vítězná 126/1, 15000 Праг, Република Чешка, матични број 0014893649, над
друштвом Маrfin bank a.d., са седиштем на адреси Далматинска 22, Палилула, Београд, Србија,
регистрованим у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, под матични бројем
07534183.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво Expobank CZ a.s, са седиштем на адреси Malá
Strana, Vítězná 126/1, 15000 Праг, Република Чешка, у целости извршило своју обавезу плаћања
таксе за издавање овог решења дана 17.октобра 2016. године, уплатом укупног износа од
3.079.462,50 динара (словима: тримилионаседамдесетдеветхиљадачетристошездестдва и
50/100) динара на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-000000088066816, отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број
6/0-02-719/2016-1.
Образложење
Привредно друштво Expobank CZ a.s (у даљем тексту: Подносилац пријаве), са седиштем у
Републици Чешкој, поднело је дана 14.10.2016. године преко пуномоћника пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-719/2016-1. Подносилац пријаве предложио
је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију
учесника на тржишту по скраћеном поступку.

1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [….], или у распону који Комисија
сматра одговарајућим начином заштите
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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). Накнада за издавање акта уплаћена је у целости.

Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије (у даљем тексту: председник или
Комисија) је размотрио поднету пријаву са прилозима, те је одлучено као у диспозитиву овог
решења из разлога који ће даље бити образложени.
Подносилац пријаве је 14. октобра 2016. године, доставио Комисији захтев за одређивање мере
заштите података и извора података који је заведен под бројем 6/0-02-719/2016-2, о чему је
одлучено посебним Закључком бр. 6/0-02-719/2016-4, 21. октобра 2016. године.
Учесници концентрације
Expobank CZ a.s је банка у приватном власништву, чији је већински члан господин Игор
Владимирович Ким. Господин Ким је активан стратешки инвеститор који има преко 20 година
пословног искуства у руском и европском банкарском сектору. Подносилац пријаве је на
чешком тржишту присутан од 1991. године под називом BAWAG Bank CZ a.s. Од 2008.
године, промењена је структура власништва, те је банка постала зависно друштво немачког
LBBW концерна, чиме је име промењено у LBBW Bank CZ a.s. Игор Владимирович Ким је
постао већински акционар 1. децембра 2014. године. Подносилац пријаве пружа бројне
корпоративне банкарске услуге, као што су: трговина хартијама од вредности, финансирање
некретнина, као и финансирање извоза и трговине. У оквиру приватног банкарства, Expobank
CZ a.s клијентима нуди комплексна решења и управљање имовином. Expobank CZ а.s. пружа
персонализоване услуге које су софистицираније од услуга које нуде типичне експозитуре.
Производи банке су специфично дизајнирани за потребе имућних индивидуалних клијената,
самозапослених клијената, чланова слободних професија (нпр. адвоката или нотара), као и
малих и средњих предузећа. Подносилац пријаве није активан на банкарском тржишту
Републике Србије.
Marfin Bank a.d. Београд, (у даљем тексту: Циљно друштво или Марфин банка), основана је под
називом Центробанка а.д. Београд, у складу са одредбама Закона о банкама и другим
финансијским организацијама и Одлуком о оснивању од 13. децембра 1990. године и Решењем
Народне Банке Југославије бр. 269 од 12. новембра 1990. године, а уписана је у судски регистар
Окружног привредног суда у Београду, по решењу број Фи 16364/90 од 28. децембра 1990.
године за обављање свих врста банкарских послова. Дана 03. маја 2001. године (са стањем на
дан 30. април 2001. године) извршено је припајање Тамиш банке а.д. Панчево, те је
Центробанка а.д. Београд постала правни следбеник свих права и обавеза Тамиш банке а.д.
Панчево. Дана 14.02.2006. године, на основу Решења Агенције за привредне регистре БД
107348/2006, Центробанка а.д. Београд извршила је промену пословног имена у Laiki bank
акционарско друштво Београд. На основу Решења Агенције за привредне регистре, од
28.03.2008. године, Laiki bank а.д. Београд извршила је промену пословног имена у Marfin Bank
акционарско друштво Београд. Седиште Марфин банке је у Београду, Далматинска 22, где је
лоцирана и централа банке. Пословну мрежу филијала, пословних јединица и других пунктова
на дан 31. децембра 2015. године чини 18 организационих делова (31. децембра 2014. године:
19 организационих делова). На дан 31. децембра 2015. године ова банка је имала 289
запослених (31. децембра 2014. године: 307 запослених), док је просечан број запослених у току
2015. године био 293 (2014. године: 317). Марфин банка нуди комплетан дијапазон услуга и
производа становништву, микро предузећима, малим и средњим предузећима, као и великим
предузећима кроз разне канале дистрибуције.
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Опис трансакције и акт о концентрацији
Предмет трансакције је куповина Подносиоца пријаве 11.996.445 обичних уписаних акција које
представљају 99,09% учешћа у укупном капиталу Циљног друштва, и 178.430 акција које
представљају 72,50% преференцијалних акција Циљног друштва. После обављене трансакције,
Expobank CZ a.s ће стећи непосредну и искључиву контролу над Марфин банком.
Акт о концентрацији је Уговор о купопродаји кojи је закључен 30. септембра 2016. године,
између Купца Expobank CZ a.s, Продавца Cyprus Popular Bank Co Ltd којим су уређени
међусобни односи у погледу куповине и продаје акција.
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. Expobank CZ a.s је на светском тржишту остварила приходе од [….]
милиона евра у 2015. години, док је Марфин банка у истом периоду у Србији реализовала 13,64
милиона евра прихода. Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима
Подносиоца пријаве оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу Циљног
друштва 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. Закона.
Пријава је поднета у складу са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016).
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.
Подносилац пријаве сматра да није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште
производа, с обзиром да предложена трансакција неће имати никакве негативне ефекте на
конкуренцију у Србији. Приликом предлагања дефиниције релевантног тржишта производа,
подносилац пријаве пошао је од чињенице да нема активности на банкарском тржишту
Републике Србије, као ни постојања хоризонталног и вертикалног преклапања између учесника
концентрације. Међутим, ради комплетности пријаве, Подносилац предлаже да се као
релевантно тржиште производа/услуга одреди тржиште пружања свих банкарских услуга, без
потребе да се исто додатно сегментира. Наведени предлог релевантног тржишта
производа/услуга, Комисија је оценила као исправан.
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У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац предлаже да се овај аспект
релевантног тржишта одреди на начин да обухвата целоукупну територију Републике Србије,
будући да не постоје било које врсте баријера у односу на банке регистроване у Републици
Србији. У конкретном случају, Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као
националну територију Републике Србије. Оваква дефиниција је у складу са праксом Комисије
и одлукама донетим у банкарском сектору у којима је релевантно географско тржиште
одређено као национално.
Оцена ефеката концентрације
Према подацима садржаним у пријави, Expobank CZ a.s не пружа релевантне услуге у Србији, а
циљно друштво има мали тржишни удео према критеријуму билансне активе. За потребе
припреме предметне пријаве, Подносилац је користио и Комисији доставио и податке из јавно
доступних извора. Конкретно, Народна Банка Србије (Сектор за контролу пословања банака),
објављује редовни квартални извештај о актуелном стању у банкарском сектору Србије. На
основу података Народне банке Србије за четврто тромесечје 2015. године, тржишно учешће
Марфин банке на бази критеријума укупне билансне активе, износило је 0,81%.
С обзиром да Expobank CZ a.s није присутна на тржишту банкарских и финансијских услуга у
Републици Србији, Подносилац пријаве, предметном концентрацијом стиче постојећи тржишни
удео и положај Марфин банке.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19.
Закона. С тога, спровођењем предметне концентрације, Expobank CZ a.s 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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