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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 6/0-02-838/2016-1, од 6. децембра 2016. године, коју је 

поднело приватно друштво „Al Robin Limited“, са регистрованим седиштем на 

адреси 110 Fetter Lane, Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и 

Севрне Ирске EC4A IAY, преко пуномоћника адвоката Бојанe Миљановић, из 

Београда, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, ул. Ресавска бр. 

23, дана 30. децембра 2016. године доноси следеће 
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I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва „Al 

Robin Limited“, са седиштем на адреси 110 Fetter Lane, Лондон, Уједињено 

Краљевство Велике Британије и Северне Ирске EC4A IAY, регистрованог у 

Регистру друштва Енглеске и Велса, под бројем 10473726, које је потпуно 

зависно друштво фондова којима управља „Advent International Corporation“ са 

седиштем на адреси 75 State Street, Boston, MA 02109, Сједињене Америчке 

Државе, над јавним друштвом „Brammer“ Plc, са седиштем на адреси St Ann’s 

House, 1 Old Market Place, Knutsford, Cheshire, WA16 6PD, Уједињено 

Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, регистрованом у Регистру 

друштава Енглеске и Велса, под бројем 162925, стицањем акцијског капитала 

Brammer-а путем кога ће Advent фондови стећи појединачну посредну контролу 

над овим друштвом. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 

износ од 25.000 (двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за 
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заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што представља 

утврђену висину таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Друштво „Al Robin Limited“, са регистрованим седиштем на адреси 110 

Fetter Lane, Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 

EC4A IAY, (у даљем тексту: подносилац пријаве или Al Robin) поднелo je 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 6. 

децембра 2016. године, преко пуномоћника адвоката Бојанe Миљановић, из 

адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, из Београда, ул. Ресавска бр. 

23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-838/2016-1 (у даљем тексту: пријава), са 

предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. 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, у даљем тексту: Уредба), 

чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања 

пријављене концентрације. Подносилац пријаве је благовремено и у целости 

уплатио прописани износ таксе за издавање акта Комисији, што је констатовано 

у ставу II диспозитива.  

 

Подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон), дана 8. децембра 2016. године, поднео 

Комисији Захтев за заштиту поверљивих података садржаних у пријави 

концентрације. Садржина захтева представља спецификацију података и 

информација чија се заштита тражи, као и образложење таквог захтева. 

Комисија је усвојила предметни захтев и донела Закључак о заштити података 

бр. 6/0-02-838/2016-4 од 28. децембра 2016. године. 

 

Увидом у достављену документацију овде учесника концентрације, 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске 

извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично 

стање.  

 

 

Учесници у концентрацији 

 

 

Подносилац пријаве друштво Al Robin основано је у складу са законима 

Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске и регистровано у 

државном Регистру под бројем 10473726. Al Robin је друштво за посебне 

намене (основано за потребе упућивања понуда) и потпуно зависно друштво 

фондова којима управља Advent International Corporation, са седиштем на адреси 

75 State Street, Boston, MA 02109,САД (у даљем тексту: Advent или Advent 

фондови). 

 

Advent је приватни капитални инвеститор фокусиран на стицање 

власничких удела у друштвима за која сматра да ће додатни капитал унапредити 
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њихово будуће пословање. Као приватни капитални инвеститор, Advent 

поседује холдинг компаније које послују у разнородним секторима као што су 

индустријски сектор, сектор малопродаје, медија, комуникација, 

информационих технологија, интернета, здравствене заштите и фармацеутских 

производа. Средином 2016. године овај фонд имао је 40 милијарди долара 

активе са којим је управљао. 

 

У Републици Србији, Advent је активан преко друштава која се налазе у 

његовом портфељу и то: 

  

[...] 

 

Напред побројане активности у Србији нису у вези са предметном 

трансакцијом. 

 

Сва наведена друштва су у 2015. години у Републици Србији остварила 

укупан приход од [...] ЕУР, док је Hypo Group Alpe Adria AG, као претходник 

Addiko Bank у истом временском периоду остварила приход од [...] ЕУР. Остала 

зависна друштва подносиоца пријаве продајом својих производа на домаћем 

тржишту укупно су остварила приход од [...] ЕУР. У истом периоду Аdvent је на 

светском тржишту остварио укупан приход од [...] ЕУР. 

 

Advent-ovo зависно друштво у Републици Србији је Аddiko Bank a.d 

(раније Hypo Group Alpe Adria AG) аустријска финансијска група која послује у 

земљама бивше Југославије. Аddiko Bank a.d. са седиштем у Београду, Булевар 

Михајла Пупина 6, регистрована је у АПР под матичним бројем 07726716 за 

остало монетарно пословање (шифра делатности: 6419). Дана 8. јула 2016. 

године Hypo Alpe-Adria Bank AD Beograd променила је пословно име у Addiko 

Bank a.d. Beograd.(Извор НБС) 

 

Други учесник предметне концентрације, друштво над којим се стиче 

контрола је друштво „Brammer“ plc (у даљем тексту: Brammer или циљно 

друштво) са седиштем на адреси St Ann’s House, 1 Old Market Place, Knutsford, 

Cheshire, WA16 6PD, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 

Ирске, регистровано је у Регистру друштава под бројем 162925. Ово друштво 

листирано је на лондонској берзи, а само два инвеститора поседују више од 10% 

акција (RWC Asset Management LLP и Kabouter Management) при чему нити 

један од њих на контролише Brammer. Примарна активност овог друштва је 

дистрибуција индустријских производа који се користе за одржавање, поправку 

и ремонт („MRO“, engl. maintenance, repair and overhaul) у Европи. Поред тога, 

ово друштво пружа услуге израде производа по посебним захтевима купаца као 

и саветодавне услуге, које се углавном тичу управљања и функционисања ланца 

снабдевања. 

 

Brammer нема директно присуство у Србији, и своје производе [...]. 

 

Укупан приход Циљног друштво у 2015. години, на светском нивоу 

износио је [...] ЕУР, док је укупан приход остварен у Србији износио [...] ЕУР. 

 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 
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Предметна концентрација се тиче стицања појединачне контроле од 

стране Al Robin-a, друштва које је под крајњом контролом Advent-a над 

Brammer-om, путем јавнe понуде. 

 

Дана 23. новембра 2016. године, Advent (као купац), преко свог 

индиректно зависног друштва Al Robin-a, објавио је чврсту намеру да учини 

јавну понуду за Brammer у складу са Законом о преузимању Уједињеног 

Краљевства. У складу са јавном понудом, Advent намерава да стекне /90-100/% 

акцијског капитала Brammer-а, и сходно томе појединачну контролу у смислу 

Закона о заштити конкуренције. Предвиђено је да се трансакција спроведе 

путем закључења шеме (низа) аранжмана у складу са енглеским правом, али би 

могла да се спроведе и кроз понуду за преузимање. Трансакција је условљена 

добијањем одобрења за спровођење концентрације од стране надлежних органа 

за заштиту конкуренције.  

 

Након трансакције, Advent фондови (преко подносиоца пријаве) ће имати 

појединачну контролу над Brammer-om путем стицања /90-100/% акцијског 

капитала Brammer-а. Трансакција представља стицање појединачне контроле од 

стране Advent-а над Brammer-om у складу са чланом 17 став 1 тачка 2 Закона. 

 

Као правни основ спровођења предметне трансакције, Комисији је од 

стране подносиоца пријаве достављена Препоручена Готовинска Понуда за 

Brammer plc (Brammer) од стране Al Robin Limited (Bidco) зависног друштва у 

потпуном власништву фондова којима управља Adven International Corporation 

(Advent International) која ће бити спроведена путем Шеме аранжмана од 23. 

новембра 2016. године. Наведеним документом надлежни Одбори друштава Al 

Robin Limited (Bidco) и Brammer објавили су да су постигли договор о условима 

препоручене готовинске понуде по којој ће подносилац пријаве стећи [...] 

емитовани основни капитал друштва Brammer. Након упознавања са садржајем 

наведеног документа, Комисија је исти оценила као валидан акт о 

концентрацији у складу са Законом.  

 

Комисија је наведену документацију везану за поступак преузимања 

емитованог капитала и стицања појединачне контроле од стране Al Robin над 

Brammer прихватила као правни основ ове концентрације, а исти се налази у 

списима предмета. 

 

 

Испуњеност услова за подношење 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 сви 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 већи од износа који су прописани чланом 61. 

Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава 
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концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 2. 

Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у складу са чланом 6. став 1. 

тачка 1) (1) Уредбе. 

 

 

Релевантно тржиште 

 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом 

о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, 

бр. 89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба и услуга које 

потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене 

и цене, док 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.  

 

Учесници концентрације сматрају да за потребе предметне пријаве није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира 

на усвојену дефиницију, трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у 

Републици Србији, с обзиром да учесници концентрације уопште нису присутни 

на истом релевантном тржишту у Републици Србији.  

 

Међутим, ради достављања потпуних информација, подносилац пријаве 

предлаже да се, у складу са примарним пословним активностима циљног 

друштва, а то је дистрибуција индустријских MRO производа (engl. industrial 

maintenance, repair and overhaul products) као и услуге поправке и саветодавне 

услуге, релевантно тржиште производа дефинише као тржиште дистрибуције 

производа за индустријско одржавање, поправку и ремонт.  

 

Дистрибуција MRO производа: 

Brammer је првенствено дистрибутер индустријских производа за MRO 

(тј. производа за одржавање, поправку и ремонт). Brammer се снабдева MRO 

производима од трећих лица, добављача/произвођача, које потом дистрибуира 

својим купцима. Brammer сам не производи производе које нуди купцима и 

дистрибутивне активности чине око /90-100/% његових прихода. Производи 

MRO које Brammer дистрибуира у ЕЕЗ, могу се сврстати у више група: 

- Лежајеви и заптивке: Генерални куглични и ваљани лежајеви, лежајеви 

у кућиштима, линеарни лежајеви и заптивке; 

- Производи за механички пренос снаге: Компоненте које се користе за 

механички пренос снаге. Овај сегмент укључује анти-вибрационе 

носаче, спојнице, мењаче и ланце; 

- Производи за пренос електричне енергије: Компоненте које се користе 

за пренос електричне енергије. То укључује каблове и прибор, 

инсталациону опрему, лампе, производе за контролу мотора, сензоре и 

моторе који штеде енергију; 

- Хидраулични производи. Процесни производи (вентили и погони, 

пумпе, индустријски цевоводни системи, водоводне цеви, челичне цеви 

и арматуре и прирубнице), инструменти (манометри, термометри и 

системи за обраду слике), пнеуматици и вакуум алатке (укључујући 

бушилице и авио опрему па све до цилиндара, вентила, цеви и 
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арматура) и компоненте које се користе за хидрауличне процесе 

(филтери, пумпе, алати и вентили); 

- Алати и производи за одржавање: Стандардни ручни алат и опрема за 

одржавање. Ова група укључује алате за тестирање и мерења, уља и 

премаза, алате који се користе за одржавање и подмазивање машина, 

као и стандардне хардверске алате (затвараче, батерије, траке и боје); 

- Производи за здравље и безбедност: Опрема која је потребна да би се 

испунили услови у складу са здравственим и безбедносним 

стандардима. Ово укључује опрему за личну заштиту (заштитна одећа и 

обућа, шлемови, опрема за заштиту слуха, комплете Прве помоћи), 

опрема за безбедност на терену као и опрема за чишћење и сл. 

 

Услуге поправке: 

Brammer нуди услуге поправке и обнове опреме, као и услуге израде 

производа по посебним захтевима клијената. У том смислу, Brammer поседује 

службу за хитне телефонске позиве за своје клијенте. Ове услуге чине око /0-

5/% Brammer-ovog EEЗ прихода. 

 

Саветодавне услуге: 

Brammer својим клијентима нуди саветодавне услуге у поступку 

рационализације набавке и побољшања процеса у ланцу снабдевања. Ове услуге 

имају за циљ да смање време застоја, да побољшају оперативну ефикасност и да 

помогну у управљању залихама. Ове активности чине око /0-5/% Brammer-ovog 

EEЗ прихода. 

 

Комисија је овакав предлог подносиоца пријаве прихватила као исправан 

па је релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште дистрибуције 

производа за индустријско одржавање, поправку и ремонт.  

 

Што се тиче географског опсега тржишта предметне концентрације, 

учесници сматрају да би релевантно географско тржиште требало дефинисати 

на националном нивоу, односно као територију Републике Србије. Комисија је 

наведени предлог прихватила као исправан, јер је у складу са законским 

надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта 

утицаја на конкуренцију процењује у оквиру националне територије. 

 

Према наводима подносиоца пријаве, Advent није присутан на 

релевантном тржишту у Србији, а Brammer нема директно присуство у Србији и 

има само ограничену продају путем извоза. Учесници концентрације не 

поседују информације о учесницима који су активни на релевантном тржишту у 

Србији. Према Brammer-ovom сазнању српско тржиште је фрагментирано и 

мало је вероватно да на њему има учесника са индивидуалним тржишним 

уделом који прелази 5%. Међу конкурентима су [...]. 

 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

 

Имајући у виду да у конкретном случају не постоје хоризонтална 

преклапања, односно да не постоје вертикалне везе између учесника на 

релевантном тржишту у Србији, а с обзиром да учесници нису присутни на 
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истом релевантном тржишту у Србији, подносилац пријаве сматра да предметна 

трансакција неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције у Србији, а нарочито да неће водити стварању или јачању 

доминантног положаја и неће имати било какве негативне ефекте на српско 

тржиште. Такође, учесници сматрају да трансакција неће имати утицај на 

конкуренцију у Србији и да је у складу са Законом. 

 

На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација 

предметне концентрације неће изазвати негативне последице на тржишту 

Републике Србије. Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су 

у обзир све законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање 

дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да 

се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у 

ставу I диспозитива. 

 

Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, 

ради издавања сагласности за њено спровођење. 

 

 

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 

 

 


