Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-780/2016-7
Датум: 13. децембар 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,
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“, број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/002-780/2016-1, коју је 14. новембра 2016. године поднело привредно друштво „General
Electric Company“, са седиштем на адреси 33-41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts
02210, САД, које заступа Susan Hinchliffe, глобални извршни заступник, преко
пуномоћника адвоката Маринe Булатовић, Булевар Арсенија Чарнојевића 186, Београд,
дана 13. децембра 2016. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле од стране друштва „General Electric Company“, са
седиштем на адреси 33-41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210, САД, које
заступа Susan Hinchliffe, глобални извршни заступник, над друштвом „Baker Hughes
Incorporated“, са регистрованим седиштем на адреси The Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Vilmington, Delaver, САД, матични број 2106297, које заступа Lee
Whitley, потпредседник и корпоративни секретар, и свим његовим зависним
друштвима, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 24.962,00
(двадесетчетирихиљадедеветстошездесетдва) евра на девизни рачун Комисије за
заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, и доплатио 4.682,00
(четирихиљадешестоосамдесетдва) динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције
отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, што укупно
одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво „General Electric Company“, са седиштем на адреси 33-41
Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210, САД, које заступа Susan Hinchliffe,
глобални извршни заступник (даље у тексту: подносилац пријаве или „General

Electric“), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 14.
новембра 2016. године, преко пуномоћника адвоката Маринe Булатовић, Булевар
Арсенија Чарнојевића 186, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-780/2016-1.
Подносилац пријаве је поднео допунe пријаве 17. новембра и 7. децембра 2016. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и 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 за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II
диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон),
подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података
садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација
података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог
захтева. Комисија је усвојила поднети захтев и 13. децембра 2016. године донела
Закључак о заштити података број 6/0-02-780/2016-6.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, привредно друштво „General Electric Company“ је матично
друштво групе „General Electric“ („GE“), која послује на светском тржишту преко
бројних пословних јединица организованих у различитим секторима (нпр. обновљива
енергија, нафта и гас, енергетско повезивање, здравствена заштита, превоз,
осветљење): „GE Aviation“, „GE Capital“, „GE Digital“, „GE Energy Connections“, „GE
Healthcare“, „GE Lighting“, „GE Oil & Gas“, „GE Power“, „GE Renewable Energy“, „GE
Transportation“.
Пријављена концентрација ће се реализовати преко пословне јединице „GE Oil &
Gas“, односно у области пословања нафтом и гасом. Ова пословна јединица групе
„General Electric“, са седиштем у Лондону, бави се пружањем различитих услуга у
нафтној и гасној индустрији, од бушења, производње и операцијама на нафтним
пољима, до транспортовања нпр. путем цевовода, као и решењима за индустријску
производњу енергије, уз широк избор технологија за очитавање, контролу и праћење.
Сектори ове пословне јединице су „подводни системи и бушење“ (подводни
продукциони системи, превенција експлозија, дизачи, колектори); „решења за
турбомашине“ (течни нафтни гас, гасне турбине, копнени и подводни цевоводи);
„решења за низводну технологију“ (производња и дистрибуција гаса, вентили);
„копно“ (копнене структуре, вештачки лифтови, електричне пумпе за воду, структуре
за бушотине); и „дигитална решења“ (интегритет и контрола цевовода, управљање,
очитавање, софтвер, дијагностика).
У Србији, групација „General Electric“ послује преко зависног друшва „GE
HOLDINGS“ д.о.о., са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 6/17, Београд,
матични број 20363614, чија је претежна делатност трговина на велико фармацеутским
производима, а има о огранак који послује под називом „OGRANAK GENERAL
ELECTRIC INTERNATIONAL, INC. BEOGRAD“, са седиштем на адреси Булевар
Михајла Пупина 6/17, Београд, матични број 29505683, чија претежна делатност је
производња остале електричне опреме. Подносилац пријаве је на тржишту Србије
активан и путем продаје остварене преко следећих пословних јединица: „GE Oil &
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Gas“, „GE Power“, „GE Aviation“, „GE Energy Connections“, „GE Healthcare“ и „GE
Lighting“.
Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи
непосредну контролу над друштвом „Baker Hughes Incorporated“, са регистрованим
седиштем на адреси The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Vilmington,
Delaver, САД, матични број 2106297, које заступа Susan Hinchliffe. Друштво „Baker
Hughes Incorporated“ се бави производњом и пружањем сервисних услуга у нафтној
индустрији и области природног гаса (приликом истраживања и производње нафте и
природног гаса), као и у низводним хемијским и процесним индустријама и
индустријама цевовода. Ово друштво послује на светском тржишту преко зависних
друштава, у више од 80 земаља. Његово пословање, као нафтног сервиса, односи се на
пружање услуга на тржишту нафте и тржишту индустријских услуга, конкретно на
пружање свеобухватних услуга компанијама које се баве истраживањем и
производњом нафте и гаса
Пословање на тржишту нафте обухвата: 1) услуге бушења и процене бушотине
нафте и гаса, које се односе на флуиде за бушење, бургије, услуге израде бушотина
(укључујући услуге мерења за време бушења (measurement while drilling - MWD) и
каротаже за време бушења (logging while drilling - LWD)), услуге испитивања
бушотина каблом и услуге флуида за бушење и завршавање, као и консултантске
услуге везане за анализу резервоара нафте и гаса, тј. услуге развоја резервоара; и 2)
услуге опремања и продукције бушотине, које се односе на све фазе „производног
живота“ бушотине нафте и гаса, попут система за опремање, решења за интелигентну
производњу и интервенцију на каналима бушотине, одржавање канала бушотине
(укључујући системе за опремање, оптимизацију производње и сталну контролу),
решења за хемијску технологију, вештачких лифтова и пумпи за притисак.
Пословање на тржишту индустријских услуга обухвата низводне хемикалије,
услуге пословања процесима и цевоводима, као и пројектантска решења преко групе
друштава „Baker Hughes Incorporated“ за интегрисане погоне.
У Републици Србији, друштво „Baker Hughes Incorporated“ нема зависна друштва,
али је активно на овом тржишту преко продаје остварене у сектору бушења и процене
бушотина (продајом опреме за испитивање бушотина каблом, којом се снабдева путем
свог зависног друштва из САД) и у сектору за опремање и продукцију бушотине
(пружањем услуга спречавања продора песка у бушотину, путем свог зависног
друштва из Италије). Друштво „Baker Hughes Incorporated“ не користи трећа лица за
продају и пружање услуга у Србији, нити је имало добављаче у Србији у 2015. години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију јесте Уговор о трансакцији и план спајања,
закључен 30. октобра 2016. године, између свих учесника у концентрацији, којим су
уређена међусобна права и обавезе у вези са предложеном трансакцијом. Уговором је
предвиђено да се концентрација реализује у неколико фаза, након чега ће подносилац
пријаве стећи 62,5% права гласа и економских права у два новооснована друштва.
Једно новоосновано друштво („Bear Newco, Inc.“) биће основано након
реорганизације у оквиру групе „Baker Hughes Incorporated“, након чега ће акционари
друштва „Baker Hughes Incorporated“ имати 100% удела и 37,5% гласачких права у
друштву „Bear Newco, Inc.“ (тзв. „класа А“ учешће), а подносилац пријаве ће имати 0%
удела и 62,5% гласачких права (тзв. „класа Б“ учешће).
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Друго новоосновано друштво („Baker Hughes Newco LLC“) биће основано од
стране друштва „Bear Newco, Inc.“ и пословне јединице „GE Oil & Gas“. На ово
друштво ће друштво „Bear Newco, Inc.“ пренети целокупно пословање групе „Baker
Hughes Incorporated“, док ће друштво „General Electric“ пренети своје пословање из
области нафте и гаса. Након спровођења ове трансакције, структура власништва
друштва „Baker Hughes Newco LLC“ биће следећа: акционари друштва „Baker Hughes
Incorporated“ посредно, преко друштва „Bear Newco, Inc.“, имаће удео од 37,5%, док ће
контролор бити друштво „General Electric“, са већинским уделом од 62,5%. На
светском тржишту, ово друштво ће бити други учесник на тржишту нафтних сервиса,
узимајући у обзир остварене приходе учесника у концентрацији.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и
тржишту Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да су учесници у
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника
у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су прописани чланом
61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава
концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
4. Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у
погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, одређена су два релевантна
тржишта:
− тржиште продаје опреме за испитивање бушотина каблом,
− тржиште услуга спречавања продора песка у бушотину.
Комисија на тај начин није уважила став подносиоца пријаве да за потребе
пријаве није потребно прецизно дефинисати тржиште производа, с обзиром на то да,
без обзира на могућу дефиницију релевантног тржишта производа, не долази ни до
каквог преклапања између пословних активности учесника у концентрацији на
тржишту Србије. Подносилац пријаве је истовремено указао на области пословања
друштва „Baker Hughes Incorporated“ у Републици Србији, од којих је и Комисија
пошла приликом дефинисања тржишта производа.
Иако се друштво „Baker Hughes Incorporated“, као нафтни сервис на светском
тржишту, бави пружањем свеобухватних сервисних услуга компанијама у нафтној
индустрији и области природног гаса (приликом истраживања и производње нафте и
природног гаса), Комисија је издвојила два најужа сегмента пословања овог друштва у
Србији, односно два најужа тржишта, имајући у виду само ефекте које концентрација
може имати на конкуренцију на тржишту Србије.
У оквиру пословања друштва „Baker Hughes Incorporated“ које се односи на
бушење и процену бушотине, издвојена је продаја опреме за испитивање бушотина
каблом, као прво тржиште. Бројне услуге нафтних сервиса се пружају коришћењем
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посебног електричног кабла који се спушта у бушотину након што се извади колона за
бушење. Кабл омогућава преношење података у реалном времену у оба правца, што
обухвата податке до којих се долази коришћењем опреме за каротажу на каблу, и
податке за управљање опремом која је причвршћена на кабл. Кабл се налази на калему
који може бити постављен на камион (за копнене радове) или на платформу (за
подводне радове). На кабл се може причврстити разна софистицирана опрема.
Друштво „Baker Hughes Incorporated“ је у Србији продавало опрему за испитивање
бушотина каблом која се састојала од резервних делова за испитивање зацевљених
бушотина каблом, попут неутронских и гама зрака. Конкретна продаја је обухватала
нпр. контакт за покретање који је уобичајени део опреме за испитивање зацевљених
бушотина каблом, или Choke HTC – средство за везивање цемента при испитивању
зацевљених бушотина каблом.
У оквиру пословања које се односи на опремање и продукцију бушотине,
издвојено је пружање услуга спречавања продора песка у бушотину (као друго
тржиште), које има за циљ спречавање или минимизирање стварања песка из
угљоводоничких формација у каналу бушотине. Постоји неколико техника за контролу
песка, попут пумпања или филтрирања пешчаног „шљунка“ у канал бушотине и
муљања ради спречавања уласка пешчаних формација у бушотину. Ове услуге се врше
током фазе опремања бушотине нафте и природног гаса. Спречавања продора песка у
бушотине се врши у оквиру шире категорије услуга одржавања канала бушотине.
Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што
је у складу са предлогом подносиоца пријаве и са праксом и надлежношћу Комисије да
се релевантно географско тржиште може најшире дефинисати као национално
тржиште.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, закључила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици
Србији, јер се активности учесника у концентрацији не преклапају на релевантним
тржиштима. Подносилац пријаве не послује на релевантним тржиштима, а учешће
друштва „Baker Hughes Incorporated“ на овим тржиштима је занемарљиво, узимајући у
обзир његове остварене приходе на релевантним тржиштима и околност да је сва
продаја вршена једном купцу.
Комисија је анализирала и могуће вертикалне ефекте ове концентрације, с
обзиром на то да подносилац пријаве на светском тржишту пружа услуге испитивања
бушотина каблом. Међутим, подносилац пријаве се не бави испитивањем бушотина
каблом у Србији, па Комисија оцењује да у Србији не постоји потенцијално вертикално
преклапање између учесника у концентрацији.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити
конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, због чега је одлучено
као у ставу I диспозитивa.
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
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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 достављања решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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