Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-180/2017-8
Датум: 03. март 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), 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 6/002-180/2017-8, коју је дана 31. јануара 2017. године поднело привредно друштво Batus
Holdings Inc, организовано у складу са правом Сједињених Америчких Држава, са
седиштем на адреси 2711 Centerville Rd. Suite 400, Vilmington, Delaver, SAD, 19808,
регистровано при Заводу за корпорације Delaver State Department под бројем 0851178,
преко пуномоћника адвокатa Тијане Којовић из Адвокатског ортачког друштва БДК
Адвокати, Београд, Мајке Јевросиме бр. 23, дана 03.марта 2017. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ1
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва, Batus
Holdings Inc, организовано у складу са правом Сједињених Америчких Држава, са
седиштем на адреси 2711 Centerville Rd. Suite 400, Vilmington, Delaver, SAD, 19808,
регистровано при Заводу за корпорације Delaver State Department под бројем 0851178,
над друштвом Reynolds American Inc, организованим у складу са правом Сједињених
Америчких Држава, са седиштем на адреси 327 Hillsborough Street, Raleigh, Severna
Karolina 27603- 1725, регистрованим код Државног Секретара Северне Каролине под
регистарским бројем 0705047, до које долази на основу уговорног преузимања
већинског удела у капиталу Reynolds American Inc, као Циљном друштву.

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио износ од 3.100.177,50 (три
милионастохиљадастоседамдесетседам и 50/100) динара, на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије, што одговара прописаној висини таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.

Образложење
Привредно друштво Batus Holdings Inc, организовано у складу са правом Сједињених
Америчких Држава, са седиштем на адреси 2711 Centerville Rd. Suite 400, Vilmington,
Delaver, SAD, 19808, регистровано при Заводу за корпорације Delaver State Department
под бројем 0851178, (у даљем тексту: Batus, Подносилац пријаве или Стицалац)
поднело је дана 31. јануара 2017. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), преко пуномоћника адвоката Тијане Којовић из Адвокатског
ортачког друштва БДК Адвокати, Београд, Мајке Јевросиме бр. 23, Пријаву
концентрације број 6/0-02-180/2017-1 од 31.01.2017.године. Пријава је допуњена
поднесцима пуномоћника подносиоца број 6/0-02-180/2017-4 од 21.02.2017. године и
6/0-02-180/2017-5 од 23.02.2017. године.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон),
Подносилац пријаве је дана 31.01.2017. године, уз Пријаву поднео Комисији и захтев за
заштиту одређених података садржаних у Пријави концентрације, а дана 23.02.2017.
године и допуну Захтева за заштиту података. Садржину захтева представља
спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и образложење
разлога за постављање таквог захтева, о чему је Комисија донела дана 02. марта 2017.
године посебан Закључак о заштити података број 6/0-02-180/2017-7, који се у овом
решењу даље неће образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
у скраћеном облику, 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, по скраћеном поступку.
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 овог решења.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве и Стицалац у концентрацији је, привредно друштво Batus
Holdings Inc, основано у складу са законима Сједињених Америчких Држава, чије је
матично друштво British American Tobacco P.L.C. (у даљем тексту: Bat plc) привредно
друштво оргнизовано у складу са правом Енглеске и Велса, са седиштем на адреси
Globе House, 4 Templ Place, London WC2R 2PG, Уједињено Краљевство, регистровано
при Регистру Привредних Друштава Енглеске и Велса под бројем 03407696. Bat plc је
друштво основано 1902. године и данас je једно од десет највећих фирми на лондонској
берзи, са секундарном котацијом на берзи Јоханезбурга. Bat plc је међународна
компанија са преко 200 брендова који се продају на више од 200 тржишта. Са преко
50.000 запослених широм света, Bat plc производи цигарете које бира сваки осми
пушач света. Основ континуираног успеха Bat plc-а лежи на широком спектру снага
BAT Grupe („Група Стицаоца“).
Bat plc производи традиционалне дуванске производе, као и производе нове
генарације. Језгро дуванских производа чине цигарете, фино резани дуван ( дуван за
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самостално мотање цигара), шведски снус и томпуси. У складу са жељама и потребама
својих купаца, Bat plc континуирано развија врхунске производе и улаже у иновације,
како би разликовао своје производе од производа конкурената. Нова генерација
производа уључује: е-цигарете; електронске батеријске уређаје који стварају дим који
се може удахнути; уређеје за грејање дувана који су дизајнирани да раде са посебним
кетриџима који садрже дуван, а у сврху пружања укуса и ароме правог дувана; и
лиценциране медицинске производе, односно лиценциране никотинске производе који
помажу пушачима да престану да пуше или да смање пушење.
„Global drive“ брендови Bat plc-а су: Dunhil, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и
Rothmans.
У Републици Србији група BAT има три зависна друштва: British American
Tobacco a.d. Врање, (у даљем тексту: BAT Врање), British American Tobacco South-East
Europe d.o.o. Београд, (у даљем тексту: BAT Београд) и TDR друштво са ограниченом
одговорношћу за трговину на велико и мало, увоз-извоз, d.o.o. Београд (у даљем
тексту: TDR Београд).
BAT Врање се бави производњом и велепродајом дуванских производа, BAT
Београд се бави увозом, извозом и велепродајом дуванских производа, чиме се бави и
TDR Београд.
Посредни учесник у концентрацији је повезано друштво Стицаоца (Batus-a)
привредно друштво Flight Acquisition Corporation, организовано у складу са правом
Сједињених Америчких Држава, са седиштем на адреси 327 Hillsborough St.Raleigh,
Северна Каролина САД, регистровано при Одељењу Државног Секретара Северне
Каролине под бројем 1565626 (у даљем тексту: FAC).
Циљна компанија у предметној трансакцији је Reynolds American Inc, ( у даљем
тексту: RAI или Циљно друштво) организована у складу са правом Сједињених
Америчких Држава, са седиштем на адреси 327 Hillsborough Street, Raleigh, Severna
Karolina 27603- 1725, регистрованим код Државног Секретара Северне Каролине под
регистарским бројем 0705047.
RAI је холдинг друштво чија повезана друштва у потпуном власништву укључују:
R.J. Reynolds Tobacco Company, друго највеће привредно друштвоу САД активно у
трговини и производњи дувана; Santa Fe Natural Tobacco Company, Inc., водећи
произвођач супер-премиум цигарета у САД; American Snuff Company, LLC, други
највећи произвођач бездимних дуванских производа ( smoкeless tobacco products) у
САД; R.J. Reynolds Vapor Company, произвођач и трговац дигиталних цигарета од
паре активан у САД ( digital vapor cigarettes ); и Niconovum AB, привредно друштво
које се бави трговином производима за одвикавање од дувана у САД и Шведској.
RAI је листиран на Њујоршкој берзи. Пре спровођења предложене трансакције,
Bat plc је посредно, кроз своја повезана друштва, у власништву 42,2% удела у капиталу
RAI.
RAI као Циљно друштво нема повезана друштва у Србији, нити било какво
присуство на тржишту Србије.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Концентрација настаје тако што Batus стиче непосредну појединачну контролу у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона над Циљним друштвом путем уговорног
преузимања већинског удела у капиталу RAI. У складу са [...] стране су се договориле
да ће се Циљно друштво спојити са Fac, привредним друштвом чији је једини власник
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Стицалац. Кроз ово спајање Batus ће стећи 57,8% удела у капиталу у Циљном друштву,
а тиме и непосредну појединачну контролу над истим у смислу члана 17. став 1. тачка
2. Осталих 42,2% удела у Циљном друштву припада повезаним друштвима Стицаоца,
друштву BW Holdings (31,3%) организованом у складу са правом САД, са седиштем
на адреси 2711 Centrewille Rd. Suite 400, Vilmington, Delaver, SAD, 19808, регистарски
број 214310 ( у даљем тексту: BW), и друштву Lоuiseville Securities Limited (10,9%),
регистрованом у складу са правом Уједињеног Краљевства, са седиштем на адреси
Globе House, 4 Templ Place, London WC2R 2PG, Уједињено Краљевство, регистарски
број 03015916 (у даљем тексту: Lоuiseville).
Након трансакције Batus ће имати 100% удела у капиталу RAI, 57,8% непосредно
и 42,2% посредно кроз своја зависна друшта BW и Lоuiseville, чији је једини власник.
Правни основ за концентрацију је [...] који је потписан дана [...] године између:
British American Tobacco P.L.C. (Bat plc), Batus Holdings Inc (Batus), Flight Acquisition
Corporation (FAC) и Rejnolds American Inc (RAI).
[...] стране очекују реализацију концентрације најкасније до 31. децембра 2017.
године.

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 сви
учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике
Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да je Подносилац пријаве имао обавезу да
пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2015. години
вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став1. тачка 1. Закона, као
услова за пријаву концентрације. Укупан годишњи приход учесника у концентрацији
за 2015. годину, Комисија је прихватила као валидан доказ испуњености услова за
пријаву концентрације, имајући у виду датум подношења пријаве и чињеницу да
Подносилац пријаве у време подношења, није могао имати податке о приходима
оствареним у 2016. години.
Пријава концентрације је благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63.
став 1. тачка 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). У складу са чланом 2. Уредбе о тржишту, релевантно тржиште
производа представља скуп роба или 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.
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Подносилац пријаве је у дефинисању релевантног тржишта пошао од оцене да
дефиниција релевантног тржишта може остати отворена из разлога што Циљно
друштво уопште није активно на тржишту Републике Србије, те стога дефиниција
релевантног тржишта није релевантна за оцену предметне концентрације. Међутим,
ради потпуности Пријаве концентрације, Подносилац пријаве је предложио најшире
дефинисање релевантног тржишта производа, као тржишта производње и велепродаје
дуванских производа. Алтернативно, за случај да Комисија не прихвати најшире
понуђену дефиницију релевантног тржишта, предложено је да се дефинишу три
релевантна тржишта и то : (1) Тржиште фабрички произведених цигарета; (2) Тржиште
е-цигарета; и (3) Тржиште дувана за мотање, што је у складу са праксом Комисије из
њених ранијих одлука које су цитиране у фусноти предлога дефиниције релевантног
тржишта.
Комисија није прихватила најшире понуђену дефиницију релевантног тржишта,
од стране подносиоца, као тржишта производње и велепродаје дуванских производа,
налазећи да је за правилно дефинисање релевантног тржишта битно, не само то, да ли
Циљно друштво има или нема присуство на тржишту Србије, већ и то, које су главне
пословне активности Стицаоца у предметној концентрацији, које обавља на тржишту
Републике Србије. Ово тим пре, што су тржиште производње, откупа, обраде и
промета дувана, те производње и трговине дуванским производима специфична
тржишта, која су због карактеристика дувана и дуванских прерађевина као производа,
уређена низом посебних прописа. Област дувана, у Републици Србији регулисана је
Законом о дувану и под контролом је Управе за дуван као органа управе у саставу
министарства надлежног за послове финансија. Стога је Комисија делимично
прихватила алтернативни предлог Подносиоца пријаве па је за потребе овог поступка
дефинисала два одвојена релевантна тржишта:
1. тржиште продаје фабрички произведених цигарета и
2. тржиште продаје резаног дувана.
При оцени исправности и потпуности дефинисаног релевантног тржишта
производа, Комисија је имала у виду чињеницу да се ради о екстратериторијалној
концентрацији и да није неопходна даља сегментација релевантног тржишта
производа, према брендовима или ценовној сегментацији, јер по схватању Комисије за
оцену допуштености концентрације у конкретном случају, то није неопходно.
Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, што
је био и предлог Подносиоца пријаве, а Комисија је полазећи од законске дефиниције
из члана 6. Закона, узела географски опсег Републике Србије као релевантно
географско тржиште, јер из природе предложене трансакције, не проистиче никакво
њено дејство само на посебном или ужем подручју у Србији.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз
Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену
тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на
конкуренцију у Републици Србији. Према подацима који су достављени уз Пријаву
концентрације и процени Подносиоца пријаве, Циљно друштво уопште није присутно
на тржишту у Србији, док је Стицалац у предметној концентрацији присутан преко
својих друштава, BAT Врање, BAT Београд и TDR Београд.
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Према наводима Подносиоца пријаве и Извору података [...], који се односе на
вредност продаје у Републици Србији за 2015. годину, укупни приходи од продаје на
тржишту фабрички произведених цигарета износили су око [...], евра. Тржишни лидер
је Phillip Morris International, чији је тржишни удео износио [30-40%],. За њим следе
следећа друштва са следећим тржишним учешћима: British American Tobacco заједно
са друштво TDR Београд [20-30%], Japan Tobacco International [10-20%],, Imperial
Tobacco Group [5-10%],, Monus [0-5%], и Fabrika duhana Sarajevo [0-5%],.
Процена укупне продаје на релевантном тржишту резаног дувана ( дувана за
мотање) у 2015. години у Републици Србији, није дата од стране Подносиоца пријаве,
па је Комисија податке о овом тржишту узела из свог недавног решења [...], само
информативно ради, налазећи да се ради о далеко мањем тржишту, од тржишта продаје
фабрички произведених цигарета, због чега ово тржиште не треба детаљније
анализирати за потребе оцене ефеката предметне концентрације, а посебно што Циљно
друштво уопште није присутно на тржишту Србије.
На основу изложеног, Комисија оцењује да између учесника концентрације на
тржишту Републике Србије нема хоризонталних веза нити вертикалних преклапања на
утврђеним релевантним тржиштима.
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале
критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је
концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона.У складу са
наведеним, а на основу члана 19. Закона и одлучено је као у ставу I диспозитивa овог
решења.
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
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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