Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-177/2017-5
Датум: 24. фебруар 2017. 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), члaна 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 6/0-02-177/2017-1,
коју је дана 30. јануара 2017. године поднело привредно друштво Daxcom AB сa
седиштем на адреси Stadsgården 10, SE-116 45 Стокхолм, Краљевина Шведска,
регистровано у Регистру привредних субјеката Шведске - Bolagsverket под бројем
556922-8850, преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић из адвокатске
канцеларије Карановић/Николић о.а.д. Београд Ресавска 23, дана 24. фебруара 2017.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва Daxcom AB сa седиштем на
адреси Stadsgården 10, SE-116 45 Стокхолм, Краљевина Шведска, регистровано у
Регистру привредних субјеката Шведске - Bolagsverket под бројем 556922-8850, а тиме
и посредне појединачне контроле привредног друштва Telenor ASA, са седиштем на
адреси Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, Краљевина Норвешка, са матичним бројем 982 463
718, над друштвом Avstampet Dec 2740 AB, са седиштем на адреси Box 69, 851 02
Sundsvall, Краљевина Шведска, регистровано у Регистру привредних субјеката Шведске
- Bolagsverket под бројем 559093-7628, куповинoм 100% акција у овом друштву, које ће
променити назив у Network Services Sweden AB.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио износ од 24.975,00
(двадесетчетирихиљадедеветстоседамдесетпет и 00/100) евра, дана 06.02.2017. године,
као и износ од 3.098,10 (трихиљадедеведесетосам и 10/100) динара, дана 24.02.2017.
године на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке
Србије, што укупно одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво Daxcom AB сa седиштем на адреси Stadsgården 10, SE-116 45
Стокхолм, Краљевина Шведска, регистровано у Регистру привредних субјеката Шведске
- Bolagsverket под бројем 556922-8850 (у даљем тексту: подносилац пријаве), поднело је
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дана 30. jaнуара 2017. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена
под бројем 6/0-02-177/2017-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту
по скраћеном поступку.
Подносилац пријаве је доставио допуну пријаве, дана 17.02.2017. године. Након што је
извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које проистичу
из садржаја поднете пријаве и њене допуне Комисија је утврдила да је пријава потпуна и
поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Такса за
издавање акта уплаћена је у целости.
Подносилац пријаве је 02. фебруара 2017. године, доставио Комисији уз пријаву
концентрације и захтев за одређивање мере заштите података и извора података, о чему
је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-177/2017-4, од 24. фебруара 2017. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве је у 100% власништву друштва Datametrix AS, регистрованим у
Центру за регистре Brønnøysund са матичним бројем 975 9933 108, које је под пуном
контролом друштва Telenor ASA, регистрованом у Центру за регистре Brønnøysund са
матичним бројем 982 463 718, које је крајње матично друштво Telenor групе (у даљем
тексту: Telenor). Telenor је телекомуникациони оператор, чије акције су листиране на
берзи Осла. Највећи акционар је Краљевина Норвешка, са 53,97% акција. Присутан је у
области мобилних и фиксних телекомуникационих услуга у више европских држава, као
и у неколико држава у Азији. У Србији је присутан преко својих следећих зависних
друштава и огранка: Telenor d.o.o. Beograd, Telenor Direct d.o.o. Beograd, Telenor Banka
a.d. Beograd и Telenor Commom Operation Ogranak Beograd.
Telenor d.o.o. Beograd је друштво са ограниченом одговорношћу које је основано 2006.
године, са седиштем у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90. Друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20147229, а
претежна делатност су бежичне телекомуникације (шифра делатности: 6120). Једини
члан овог друштва је друштво Telenor A/S Данска, матични број 19433692, Данска.
Telenor Direct d.o.o. Beograd је друштво са ограниченом одговорношћу које је основано
2008. године, са седиштем у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90. Друштво
је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20426306, а
претежна делатност је неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690).
Једини члан овог друштва је друштво Telenor d.o.o. Beograd.
Telenor Banka a.d. Beograd је акционарско друштво које је основано 1997. године, са
седиштем у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90в. Друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17138669, а
претежна делатност је остало монетарно посредовање (шифра делатности: 6419). Једини
акционар овог друштва је друштво Telenor Danmark Holdings A/S, Данска.
Telenor Commom Operation Ogranak Beograd је огранак страног правног лица, са
седиштем у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90. Огранак је регистрован у
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Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 29505365, а претежна делатност
су бежичне телекомуникације (шифра делатности: 6120). Једини оснивач овог огранка је
друштво Telenor Commom Operation Private Limited Company, матични број Cg. 13-10041370, Мађарска.
Сва зависна друштва која су под контролом Telenor групе се, у смислу члана 5. Закона,
третирају као један учесник на тржишту.
Привредно друштво Avstampet Dec 2740 AB (у даљем тексту: циљно друштво) је под
контролом шведске компаније NSN Holding AB, са седиштем на адреси Borgarfjordsgatan
13, SE-164 40 Kista, Краљевина Шведска, (у даљем тексту: NSN Holding). Циљно
друштво је основано у децембру 2016. године у циљу поседовања и управљања
пословним активностима друштва NSN Holding, а које се односе на пружање IT
консултантских услуга и услуга које обухватају интегрисана мрежна решења. Пре
оснивања циљњог друштва, пружање IT консултантских услуга и услуга у вези са
интегрисаним мрежним решењима, обављало је друштво Network Services Nordic AB, са
седиштем у Кисти, Стокхолм, које је уједно и зависно друштво компаније NSN Holding.
За потребе предметне трансакције, наведене пословне активности су пренете са друштва
Network Services Nordic AB на друштво Avstampet Dec 2740 AB. Циљно друштво нема
зависних друштава у Републици Србији, нити је до сада остварило било какав приход на
овом тржишту.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о преносу акција који се односи
на све акције друштва Avstampet Dec 2740 AB које мења назив у Network Services
Sweden AB (у даљем тексту: Уговор), који је закључен 27. јануара 2017. године, између
друштва NSN Holding AB, у својству продавца и друштва Daxcom AB у својству купца.
Овим Уговором су прецизно уређени међусобни односи у погледу куповине и продаје
акција.
Предмет трансакције обухвата пренос свих акција у друштву Avstampet Dec 2740 AB са
продавца на купца, након чега ће друштво Daxcom AB, стећи непосредну контролу, а
матично друштво Telenor групе посредну контролу над друштвом Avstampet Dec 2740
AB.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје учесника концентрације. Треба напоменути да се као релевантна календарска
година, сматра 2015. година, услед чињенице да је рок за подношење завршног рачуна,
па самим тим и финансијских извештаја за пословну 2016. годину, 28. фебруар 2017.
године. Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима
подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту Републике Србије у
2015. години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих
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прихода из члана 61. став 1. тачка 1. 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 чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/2016).
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/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, јер без обзира на прихваћену дефиницију, предложена трансакција неће
имати било каквог утицаја на конкуренцију на српском тржишту, с обзиром да циљно
друштво није присутно у Србији. Међутим, у циљу достављања потпуних информација,
како је наведено у пријави, релевантно тржиште производа може бити дефинисано као
тржиште пружања IT консултантских услуга и услуга у вези са интегрисаним мрежним
решењима. У конкретном случају, Комисија је дефинисала два одвојена релевантна
тржишта:
1. тржиште пружања IT консултантских услуга и
2. тржиште услуга која обухватају интегрисана мрежна решења.
Тржиште пружања IT консултантских услуга обухвата активности које се односе на
мрежни инжињеринг, мрежно планирање, као и услуге пројектних менаџера које
ангажују телекомуникациони оператори. Тржиште услуга која обухватају интегрисана
мрежна решења односе се на инсталацију локалних и бежичних мрежа, продају
повезаног хардвера, управљање инфраструктуром мрежне опреме, као и пружање
различитих безбедоносних услуга попут антивируса и остале заштите мрежне
инфраструктуре. Комисија сматра да даље сегментирање релевантног тржишта
производа није неопходно за оцену ефеката предметне концентрације.
У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио да се
овај аспект релевантног тржишта одреди на начин да обухвата целокупну територију
Републике Србије. За оцену предметне концентрације, Комисија је релевантно
географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом
6. став 3. у вези члана 2. Закона, имајући у виду да је Telenor група као стицалац
контроле, присутна на целој територији Србије, као и да је секторски регулаторни оквир
одређен на националном нивоу.
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Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да циљно друштво, као ни зависна друштва компаније NSN Holding, до
спровођења предметне концентрације нису била присутна ни на једном од два
дефинисана релевантна тржишта производа на територији Републике Србије. У
Републици Србији, Telenor је претежно активан на тржишту пружања малопродајних
телекомуникационих и повезаних услуга. У пријави је наведено да учесници
концентрације не поседују прецизне информације о дефинисаним релевантним
тржиштима. На основу јавно доступних информација, наводе да је тржиште IT услуга у
Републици Србији вероватно веома развијено, имајући у виду да овај сектор
карактеришу ниске баријере за улазак на тржиште.
На основу напред наведеног, као и других навода у пријави, закључено је да реализација
предметне концентрације неће изазвати негативне последице ни на једном од два
дефинисана релевантна тржишта. Реализацијом предметне концентрације неће доћи до
хоризонталних преклапања, односно структура на оба дефинисана тржишта остаће
непромењена. Приликом оцене вертикалних ефеката, Комисија је имала у виду да
учесници концентрације у Србији нису вертикално интегрисани.
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. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом изреке
овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2.
став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за
заштиту конкуренције, 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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