Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-730/2016-9
Датум: 21. 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 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: 6/0-02-730/2016-1 друштава SPIKA, са регистрованим
седиштем на адреси 23 rue Breschet, 63000 Clermont-Ferrand, Француска и
VILMORIN & CIE, са регистрованим седиштем на адреси 4 quai de la Megisserie,
75001 Paris, Француска поднетој 19. октобра 2016. године преко пуномоћника,
адвоката Ане Банићевић и осталих адвоката из Harrison Solicitors из Београда,
Булевар Михајла Пупина бр. 6, ПЦ Ушће/24.спрат, дана 21. децембра 2016.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ1

I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника
на тржишту која настаје стицањем заједничке контроле друштава SPIKA, са
регистрованим седиштем на адреси 23 rue Breschet, 63000 Clermont-Ferrand,
Француска, регистрованог у Регистру привредних субјеката у Клермон-Ферану
под бројем 304 690 209 и VILMORIN & CIE, са регистрованим седиштем на
адреси 4 quai de la Megisserie, 75001 Paris, Француска, регистрованог у Регистру
привредних субјеката у Паризу под бројем 377 913 728 над друштвом EXOTIC
SYSTEMS, са регистрованим седиштем на адреси 29 rue Georges Besse, 63100
Clermont-Ferrand, Француска, регистрованим у Регистру привредних субјеката у
Клермон-Ферану под бројем 494 964 091, до које долази стицањем акција
друштва EXOTIC SYSTEMS.
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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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II
УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације
уплатили износ од 25.000,00 (словима: двадесетпетхиљада) евра дана 27.
октобра 2016. године на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције
отворен код Народне банке Србије, што чини утврђену висину таксе за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Друштва SPIKA, са регистрованим седиштем на адреси 23 rue Breschet,
63000 Clermont-Ferrand, Француска, регистровано у Регистру привредних
субјеката у Клермон-Ферану под бројем 304 690 209 и VILMORIN & CIE, са
регистрованим седиштем на адреси 4 quai de la Megisserie, 75001 Paris,
Француска, регистровано у Регистру привредних субјеката у Паризу под бројем
377 913 728 (у даљем тексту: SPIKA, V&C, подносиоци Пријаве) су поднела
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 19. октобра
2016. године Пријаву концентрације број: 6/0-02-730/2016-1 (у даљем тексту:
Пријава) која настаје стицањем заједничке контроле подносилаца Пријаве над
друштвом EXOTIC SYSTEMS, са регистрованим седиштем на адреси 29 rue
Georges Besse, 63100 Clermont-Ferrrand, Француска, регистрованим у Регистру
привредних субјеката у Клермон-Ферану под бројем 494 964 091 (у даљем
тексту: EXOTIC SYSTEMS, Циљно друштво), до које долази стицањем акција
Циљног друштва. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Ане
Банићевић и осталих адвоката из Harrison Solicitors из Београда, улица Булевар
Михајла Пупина бр. 6, ПЦ Ушће/24.спрат.
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: 6/0-02730/2016-3 од 31. октобра 2016. године, бројем: 6/0-02-730/2016-4 од 14.
новембра 2016. године, бројем: 6/0-02-730/2016-5 од 18. новембра 2016. године,
бројем: 6/0-02-730/2016-6 од 24. новембра 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 су подносиоци Пријаве извршили
уплату утврђене висине таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у
ставу II диспозитива.
У предметном поступку подносиоци Пријаве су поставили и Захтев за
заштиту података поднеском број: 6/0-02-730/2016-2 од 19. октобра 2016.
године, измењен и допуњен поднеском број: 6/0-02-730/2016-7 од 24. новембра
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
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захтеву, донео 21. децембра 2016. године Закључак о заштити података број:
6/0-02-730/2016-8.
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи:
Учесници у концентрацији
SPIKA представља француско привредно друштво које је у потпуном
власништву Compagnie Generale des Etablissements Michelin, холдинг компаније
која је матично друштво Michelin групе (у даљем тексту: CGEM). SPIKA се бави
трговинским, финансијским, пословима са покретним и непокретним добрима, а
посебно пословима улагања капитала.
Michelin је француска група која се бави производњом пнеуматика за
аутомобиле, камионе, пољопривредне машине, багере, мотоцикле, скутере,
бицикле, авионе, метро, железницу и трамваје (у даљем тексту: Michelin група).
Michelin група је активна у сектору пнеуматика, као и у сектору дистрибуције
пнеуматика путем малопродајних објеката и продајом путем интернета.
Матичним друштвом CGEM управља генерални директор са
управљачким овлашћењима који се бира на период од 4 године од стране
генералне скупштине друштва након консултације Надзорног одбора.
Управљачке функције генералног директора се извршавају под надзором
Надзорног одбора (већински састављен од независних чланова, који немају
никакву везу са CGEM, или менаџментом групе). До маја 2012. године,
генерални директор са управљачким овлашћењима Michelin групе је био члан
породице Michelin, који је тренутно председник Надзорног одбора, док је још
један члан породице Michelin члан Надзорног одбора CGEM/Michelin групе.
Ниједан од акционара CGEM-а нема могућност искључивог/заједничког
одлучујућег утицаја на доношење одлука у CGEM-у, тако да се исти не налази
под контролом од стране било ког свог акционара.
Michelin група је у 2015. години остварила укупан годишњи приход у
свету од 21.199 милиона евра.
Michelin група има регистровано присуство у Републици Србији преко
зависног друштва Предузеће за производњу гума Tigar Tyres д.о.о. Пирот, чије
је регистровано седиште на адреси Николе Пашића бр. 213, Пирот, матични
број: 17466461 (у даљем тексту: Tigar Пирот). Претежна регистрована делатност
друштва је производња гума за возила, протектирање гума за возила - шифра:
2211. Ово друштво је 100% зависно друштво повезаног друштва Michelin
Finance (Pays Bas) B.V. из Холандије, матични број: 33161878.
Michelin 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).
V&C је француско привредно друштво које се бави трговином свим
пољопривредним и баштенским производима, семенима, ђубривима,
фитосанитарним производима, опремом, покретном имовином, књигама и
делима. Већинског власника овог друштва (73,74% акција) представљају
друштва Limagrain групе (Groupe Limagrain Holding: 62,50%, Limagrain: 6,01%,
Selia: 5,19%), док су остали акционари инвестициона друштва (20,10%),
физичка лица (6,16%), а 0,04% је у резервама (у даљем тексту: Limagrain група).
3

Limagrain
група
је
међународна
агро-индустријска
група,
специјализована у области семена, семена поврћа и производњи житарица, чији
је крајњи власник француска задруга од 3.500 пољопривредника - Limagrain
SCA.
V&C је у власништву Limagrain холдинг компаније за поделу семена која
предузима истраживање, узгој, производњу и продају семена пословном
сектору. Његова пословна активност је подељена у три гране: семе поврћа и
пољско семе што представља језгро активности, баштенски производи за
широку потрошњу.
Limagrain група је у 2015. години остварила укупан годишњи приход у
свету од [...].
Limagrain група/V&C има регистровано присуство у Републици Србији
преко зависног друштва Limagrain д.о.о. Нови Сад, чије је регистровано
седиште на адреси Радничка бр. 30а, Нови Сад, матични број: 20087994 (у
даљем тексту: Limagrain Нови Сад). Претежна регистрована делатност друштва
је трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње
- шифра: 4621. Ово друштво је 100% зависно друштво повезаног друштва
Limagrain Europe S.A. из Француске, матични број: 542 009 824.
Limagrain група друштава представља једног учесника на тржишту у
складу са чланом 5. Закона.
EXOTIC SYSTEMS представља француско друштво инжењерских
консултаната који су специјализовани за саветовање у области информатичких
система, истраживања и развоја на пољу електронике и уграђених, аутономних
информатичких система. Дизајнирају и производе уређаје за повезивање који се
примењују у зависности од захтева клијената у пољопривреди, уградним
компјутерским решењима, кућној аутоматизацији, транспорту.
EXOTIC SYSTEMS је у заједничком власништву његових тренутних
чланова, мада ниједан од њих нема могућност искључивог/заједничког
одлучујућег утицаја на доношење одлука у EXOTIC SYSTEMS-у, тако да се
исти не налази под контролом од стране било ког свог члана. На челу Циљног
друштва се налази генерални директор који је изабран од стране скупштине
друштва и може да изабере једног или више других директора. Одлуке
скупштине друштва се доносе обичном већином, квалификованом већином или
једногласно, док у односу на доношење одлука, ни на једну одлуку скупштине
друштва не постоји право вета, осим оних права која уобичајено припадају
мањинским акционарима са циљем заштите њихових финансијских интереса,
као инвеститора.
Укупан остварен приход EXOTIC SYSTEMS-а у 2015. години у свету је
износио [...] што одговара веома ограниченом обиму делатности.
EXOTIC SYSTEMS нема учешће ни у једном другом привредном
друштву. Такође, ово друштво нема регистрована зависна друштава у
Републици Србији, а у истој не остварује ни пословне приходе.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Подносиоци Пријаве намеравају да постану акционари Циљног друштва
(поред тренутних акционара), стицањем његових акција кроз поступак
докапитализације издавањем [...] нових обичних акција које ће уписати само
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подносиоци Пријаве. Поред тога, SPIKA и V&C ће купити сваки по [...] акција
Циљног друштва од његовог тренутно највећег акционара – фонда FCPR
JEREMIE Innovation 1 (тренутно поседује 44,26% акција). Као резултат
трансакције, подносиоци Пријаве ће сваки понаособ имати по [...]% основног
капитала и право гласа, фонд FCPR JEREMIE Innovation 1 ће имати [...]%, а
сваки од три оснивача EXOTIC SYSTEMS-а по [...]% акција овог друштва.
Предметна концентрација се заснива на Инвестиционом уговору који је
закључен 4. октобра 2016. године (у даљем тексту: Уговор).
Према нацрту Уговора акционара који представља прилог Инвестиционог
уговора, подносиоци Пријаве ће вршити заједничку контролу над Циљним
друштвом након спровођења концентрације, при чему тренутни акционари [...].
Конкретно, предвиђено је формирање надзорног одбора од 6 чланова (3
оснивача, SPIKA, V&C и фонд FCPR JEREMIE Innovation 1), који ће саветовати
и помагати извршни одбор у доношењу одлука везаних за стратешко
оријентисање Циљног друштва. Важне одлуке као што су: одобрење оквирног
буџета, именовање и отпуштање вишег менаџмента у Циљном друштву
укључујући и његовог извршног директора, потврда финансијских обавеза које
прелазе износ од 50.000 евра годишње треба да буду потврђене од стране
надзорног одбора, [...]. Следствено, подносиоци Пријаве [...] као и вршиоци
заједничке контроле над истим.
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.
Тренд интернет ствари - Internet of Things (IoT)/“паметних“ ствари је
значајно проширен у последњих неколико година у бројним секторима.
Спровођење предметне концентрације ће омогућити да SPIKA и V&C
(укључујући Michelin и Limagrain) ухвате корак са трендовима, посебно у
области пољопривреде. Стицање заједничког власништва над Циљним
друштвом је прилика да подносиоци Пријаве увећају свој know-how у области
интернет ствари, посебно у погледу повезаних пољопривредних производа.
Такође, подносиоцима Пријаве ће анализа података из уређаја омогућити да
прилагоде своја сазнања о понашању и потребама пољопривредника у смислу
развоја сопствених производа. С друге стране, Циљном друштву ће бити
омогућено да увећа свој капитал и прошири своје активности у области
повезане пољопривреде. Обезбеђена средства ће му, такође, омогућити да
запосли кључне менаџере са инжењерским способностима неопходним за развој
овог пројекта. mel, Winston and Mevius
Учесници у концентрацији намеравају да спроведу предметну
концентрацију у што краћем року, а у сваком случају не касније од 31. марта
2017. године.
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се
тиче стицања заједничке контроле два или више учесника на тржишту над
постојећим учесником на тржишту, који послује на дугорочној основи и има све
функције независног учесника у смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона.
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Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима
подносилаца Пријаве оствареним на светском тржишту, као и о њиховим
укупним приходима оствареним на тржишту Републике Србије у претходној
обрачунској години – проистиче да исти надмашују износе остварених укупних
годишњих прихода и из првог и из другог 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 подносиоци Пријаве су дали
и следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у
концентрацији.
Учесници у концентрацији обављају пословне активности на различитим
тржиштима, јер су SPIKA/Michelin првенствено активни у области производње
гума, V&C/Limagrain у области производње семена, а EXOTIC SYSTEMS у
производњи и дизајну уређаја за повезивање, односно не обављају пословне
активности на тржишту које је хоризонтално или вертикално у односу на
тржиште производа на којем је присутан било који други учесник у
концентрацији.
Полазећи од релевантних тржишних активности Циљног друштва на
светском тржишту (које су напред представљене), подносиоци Пријаве су
Комисији предложили као релевантно тржиште производа дизајн и производњу
уређаја за повезивање који се односе на различите области (повезана
пољопривреда, уграђена компјутерска решења, кућни апарати, транспорт,..).
Уређаји за повезивање примењени у пољопривреди омогућавају
пољопривредницима да анализирају квалитет пољопривредних послова и прате
у датом тренутку алате, машине и прибор намењен овим пословима и повезаним
услугама (кроз веб платформу и апликације). Уградна компјутерска решења
омогућавају мерење стања опреме са удаљености и у датом тренутку (као што је
систем за праћење притиска у гумама за Michelin). Такође, захваљујући
уграђеном микрочипу у „паметним“ гумама, може да се утврди степен хабања
спољашњег рељефног слоја, притисак и температура, степен пријањања, као и
да ли је пут мокар, прекривен снегом или ледом. Сви ови подаци се бежичним
путем преносе у аутомобилски компјутер, који у складу са добијеном
информацијом може да покрене систем кочница. Применом наведеног у кућној
аутоматизацији и у вези са објектима у свакодневној употреби као што су
„паметне“ лампе (захваљујући наменској апликацији за смарт телефоне, грађани
могу да комуницирају са лампама јавне расвете и од њих добијати тачне
податке о температури, влажности ваздуха, притиску, количини
угљенмоноксида, UV индексу са локације „паметне“ лампе, поред, наравно,
уштеде енергије) и „паметни“ кишобрани (који је путем GPS и сензора повезан
на паметан телефон корисника и јавља му када ће падати киша као и локацију
на којој се кишобран тренутно налази).
Такође, присутна је примена у транспорту као што су возила са
сопственим управљањем (преко поседовања могућности спајања на Интернет,
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комуникације с удаљеним центрима, осталим возилима, па све до потпуне
аутономности и самосталне вожње) и код аутомата за продају (развој повезаних
екрана уграђених у аутомате за продају, чијим садржајем може да се управља са
удаљености коришћењем веб платформе и који може да делује узајамно са
другим пропратним деловима аутомата - тастатуром, системом за примање и
враћање новца).
Делу IT сектора који је назван интернет ствари - Internet of Things (IoT)
припадају наведене „паметне“ ствари/уређаји који су до скора били обични,
сада се могу повезати путем интернета и комуницирати са корисником и/или
другим уређајима. У питању је мрежа физичких објеката – геџета, возила, зграда
у које су уграђени разни сензори, софтвер и конекција на мрежу како би ти
објекти могли да сакупљају и размењују податке. IoT омогућава да уређаји буду
даљински контролисани преко постојеће мрежне инфраструктуре, што даље
омогућава већу директну интеграцију физичког света са рачунарским
системима и поспешује повећану ефикасност, тачност и економски бенефит.
Постоје процене да ће до 2020. године бити 50 милијарди конектованих уређаја,
као и да ће у наредних 5 година потреба за IoT нарасти пет пута.
Предложено дефинисање од стране подносиоца Пријаве релевантног
тржишта производа Комисија је оценила као исправно.
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 и до стицања заједничке контроле над
Циљним друштвом од стране подносилаца Пријаве.
Како је претходно наведено, Циљно друштво није присутно на домаћем
тржишту, нити има намеру да улази на исто, тако да ће конкурентска ситуација
на релевантном тржишту 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.
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
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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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