
 

 

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-

02-896/2016-1, коју је 28. децембра 2016. године поднело привредно друштво 

„AMUNDI“ S.A., са седиштем на адреси 91-93 Boulevard Pasteur, Париз, Француска, 

преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића, из адвокатске канцеларије 

„Моравчевић, Војновић и партнери“, Добрачина 15, Београд, дана 9. фебруара 2017. 

године, доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем контроле од стране друштва „AMUNDI“ S.A., са седиштем на 

адреси 91-93 Boulevard Pasteur, Париз, Француска, матични број 314 222 902, над 

следећим зависним друштвима друштва „Pioneer Asset Management“ S.p.A., са 

седиштем на адреси Piazza Gae Aulenti 1, Милано, Италија, матични број 13250740159: 

1) „Pioneer Investments Austria“ GmbH, са седиштем на адреси Lassallestraße 1-B, Беч, 

Аустрија, матични број 115887Y, 2) „Pioneer Investment Company“ a.s., са седиштем на 

адреси Zeletavska 1525/1, Праг, Чешка, матични број 63078295, 3) „Pioneer Asset 

Management“ a.s., са седиштем на адреси Zeletavska 1525/1, Праг, Чешка, матични број 

25684558, 4) „Pioneer Investments Kapitalanlage“ GmbH, са седиштем на адреси 

Arnulfstrasse 124-126, Минхен, Немачка, матични број HRB 91483, 5) „Pioneer Global 

Investments“ Ltd, са седиштем на адреси 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Даблин, 

Ирска, матични број 223421, 6) „Pioneer Investment Management“ Ltd, са седиштем на 

адреси 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Даблин, Ирска, матични број 287793, 7) 

Pioneer Investment Management SGR p.a., са седиштем на адреси Piazza Gae Aulenti 1, 

CAP 20154 Tower B, Милано, Италија, матични број MI–1272522, 8) „Pioneer Asset 

Management“ S.A., са седиштем на адреси 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Луксембург, 

матични број 57.255, 9) „Pioneer Investment Management USA“ Inc., са седиштем на 

адреси 60 State Street, 13
th

 Floor, Бостон, САД, матични број 0504816, 10) „Pioneer 

Global Investments (Australia) PTY“ Ltd, са седиштем на адреси Level 25 Aurora Place 88 

Phillip Street, Сиднеј, Аустралија, матични број 093 296 050, 11) „Pioneer Investment 

Fund Management“ Ltd, са седиштем на адреси Fõ utca 14.3.em., Будимпешта, Мађарска, 
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матични број 01-10-044149, 12) „Baroda Pioneer Asset Management Company“ Ltd, са 

седиштем на адреси 501, Titanium 5th Floor Western Express Highway, Goregaon (E), 

Мумбај, Индија, матични број 069414, 13) „Baroda Pioneer Trustee Company Private“ 

Ltd, са седиштем на адреси 501, Titanium 5th Floor Western Express Highway, Goregaon 

(E), Мумбај, Индија, матични број 225365, 14) „Pioneer Asset Management SAI“ S.A., са 

седиштем на адреси Dacia Boulevard 56, Sector 2, Букурешт, Румунија, матични број 

15889522, 15) „Pioneer Investments (Schweiz)“ GmbH, са седиштем на адреси Gottfried-

Keller-Strasse 7, Цирих, Швајцарска, матични број CHE-244.334.890, 16) „Pioneer Global 

Investments (Taiwan)“ Ltd, са седиштем на адреси Unit C, 32F, No. 7 Sec 5, Xin Yi Road, 

Taipei 101 Tower, Тајпеј, Тајван, матични број 09579228320, 17) „Pioneer Pekao 

Investment Management“ S.A., са седиштем на адреси Marynarska 15, New City Building, 

Варшава, Пољска, матични број 0000019966, и 18) „Pekao Pioneer Universal Pension 

Fund Company“ S.A., са седиштем на адреси Woloska18, Варшава, Пољска, матични 

број 0000008104, стицањем 100% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво „AMUNDI“, дана 10. јануара 2017. 

године, извршило обавезу плаћања таксе за издавање овог решења, уплатом 25.000 

(двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен 

код Народне банке Србије,  с позивом на број 6/0-02-896/2016. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „AMUNDI“ S.A., са седиштем на адреси 91-93 Boulevard 

Pasteur, Париз, Француска, матични број 314 222 902, поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 28. децембра 2016. године, преко 

пуномоћника адвоката Данијела Стевановића, из адвокатске канцеларије „Моравчевић, 

Војновић и партнери“, Добрачина 15, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-

896/2016-1. Подносилац пријаве је поднео допуне пријаве 13. и 17. јануара 2017. 

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 о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

  

1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве, привредно друштво „AMUNDI“ послује у оквиру групације 

„Crédit Agricole“, која је под крајњом контролом акционарског друштва „Crédit 

Agricole“ S.A., са седиштем на адреси 12 Place des Etats Unis, 92127 Montrouge Cedex, 

Француска, матични број 784 608 416. Друштво „AMUNDI“ је специјализовано 

друштво за управљање имовином, које послује у свету у преко 30 земаља, а услуге 
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пружа и институционалним клијентима и физичким лицима. Ово друштво не послује у 

Републици Србији. Друштво „Crédit Agricole“ има 75,5% акција у друштву „AMUNDI“. 

„Crédit Agricole“ је француска банкарска групација, чијим се акцијама јавно 

тргује и која пружа банкарске услуге, услуге осигурања и трговања непокретностима, 

као и финансијске услуге. Већину акција у холдинг друштву држе регионалне филијале 

„Crédit Agricole“.  

У Републици Србији, ова групација послује преко два зависна друштва: „Crédit 

Agricole Bank Srbija“ а.д., са седиштем на адреси Браће Рибникара 4-6, Нови Сад, 

матични број 08277931, и „CA Leasing“ д.о.о., са седиштем на адреси Милентија 

Поповића 5A, Нови Београд, матични број 20310456. Друштво „Crédit Agricole Bank 

Srbija“ послује на банкарском тржишту преко мреже од 80 филијала у Србији, 

пружајући услуге физичким лицима, малим предузећима, пољопривредницима и 

привредним друштвима. Друштво „CA Leasing“ је једно од најновијих друштава у 

Републици Србији која се баве финансијским лизингом, односно пружањем услуга 

финансијског лизинга покретне имовине (возила и опреме) физичким и правним 

лицима у Републици Србији. Послује у Београду, Новом Саду и Чачку.  

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу 

над групом зависних друштава која послују у оквиру групе друштава чије је матично 

друштво компанија „Pioneer Asset Management“ S.p.A., са седиштем на адреси Piazza 

Gae Aulenti 1, Милано, Италија, матични број 13250740159, што ће касније бити 

објашњено. Циљна друштва се баве пружањем услуга управљања имовином. 

Друштво „Pioneer Asset Management“ послује у оквиру италијанске банкарске 

групације „Unicredit“, као специјализовано друштво за управљање имовином, у 28 

земаља у свету. Ово друштво не послује у Републици Србији. Власник друштва 

„Pioneer Asset Management“ је друштво „Unicredit“ S.p.A., са седиштем на адреси Via 

Alessandro Specchi 16, Рим, Италија, и местом управљања на адреси Piazza Gae Aulenti 

3 – Tower A, 20154 Милано, Италија, матични број 00348170101. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о куповини акција, закључен 11. 

децембра 2016. године, [...].  

Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 100% удела у више 

зависних друштава која послују у оквиру групе „Pioneer“:  

1) „Pioneer Investments Austria“ GmbH, са седиштем на адреси Lassallestraße 1-B, 

матични број 115887Y,  

2) „Pioneer Investment Company“ a.s., са седиштем на адреси Zeletavska 1525/1, 

Праг, Чешка, матични број 63078295,  

3) „Pioneer Asset Management“ a.s., са седиштем на адреси Zeletavska 1525/1, Праг, 

Чешка, матични број 25684558,  

4) „Pioneer Investments Kapitalanlage“ GmbH, са седиштем на адреси Arnulfstrasse 

124-126, Минхен, Немачка, матични број HRB 91483,  

5) „Pioneer Global Investments“ Ltd, са седиштем на адреси 1 George's Quay Plaza, 

George's Quay, Даблин, Ирска, матични број 223421,  

6) „Pioneer Investment Management“ Ltd, са седиштем на адреси 1 George's Quay 

Plaza, George's Quay, Даблин, Ирска, матични број 287793,  

7) Pioneer Investment Management SGR p.a., са седиштем на адреси Milano (MI) 

Piazza Gae Aulenti 1, CAP 20154 Tower B, Милано, Италија, матични број MI – 1272522, 



4 

 8) „Pioneer Asset Management“ S.A., са седиштем на адреси 8-10 rue Jean Monnet, 

L-2180 Луксембург, матични број 57.255, и 

9) „Pioneer Investment Management USA“ Inc., са седиштем на адреси 60 State 

Street, 13
th

 Floor, Бостон, САД, матични број 0504816. 

 

[...], подносилац ће стећи и 100% удела у следећим друштвима: 

1) „Pioneer Global Investments (Australia) PTY“ Ltd, са седиштем на адреси Level 25 

Aurora Place 88 Phillip Street, Сиднеј, Аустралија, матични број 093 296 050,  

2) „Pioneer Investment Fund Management“ Ltd, са седиштем на адреси Fõ utca 

14.3.em., Будимпешта, Мађарска, матични број 01-10-044149,  

3) „Baroda Pioneer Asset Management Company“ Ltd, са седиштем на адреси 501, 

Titanium 5th Floor Western Express Highway, Goregaon (E), Мумбаји, Индија, матични 

број 069414,  

4) „Baroda Pioneer Trustee Company Private“ Ltd, са седиштем на адреси 501, 

Titanium 5th Floor Western Express Highway, Goregaon (E), Мумбаји, Индија, матични 

број 225365,  

5) „Pioneer Asset Management SAI“ S.A., са седиштем на адреси Dacia Boulevard 56, 

Sector 2, Букурешт, Румунија, матични број 15889522,  

6) „Pioneer Investments (Schweiz)“ GmbH, са седиштем на адреси Gottfried-Keller-

Strasse 7, Цирих, Швајцарска, матични број CHE-244.334.890, и 

7) „Pioneer Global Investments (Taiwan)“ Ltd, са седиштем на адреси Unit C, 32F, 

No. 7 Sec 5, Xin Yi Road, Taipei 101 Tower, Тајпеј, Тајван, матични број 09579228320, 

 

[...] и уделе у следећим зависним друштвима групе „Pioneer“ у Пољској, [...]: 

1) „Pioneer Pekao Investment Management“ S.A., са седиштем на адреси Marynarska 

15, New City Building, Варшава, Пољска, матични број 0000019966, и  

2) „Pekao Pioneer Universal Pension Fund Company“ S.A., са седиштем на адреси 

Woloska18, Варшава, Пољска, матични број 0000008104. 

 

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 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 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, а у складу са досадашњом 

праксом, Комисија је као релевантно тржиште производа одредила тржиште пружања 

услуга управљања имовином (средствима). 

Комисија је на тај начин уважила дефиницију коју је предложио подносилац 

пријаве, полазећи од тржишта на којима послују учесници у концентрацији, односно од 
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околности да се учесници у концентрацији баве пружањем услуга управљања 

имовином. Управљање имовином обухвата инвестиционо саветовање, а често и 

спровођење тих савета. Управљање имовином може обухватати оснивање заједничких 

фондова за физичка лица и за привредна друштва и институционалне клијенте и 

управљање тим фондовима (нпр. заједнички фондови, појединачни трастови, 

инвестициони трастови и отворена инвестициона друштва), који се затим пласирају на 

тржиште и продају се, између осталог, и физичким лицима, као и управљање 

портфолијима приватних инвеститора, пензионих фондова и институционалних 

клијената. Управљање имовином може се односити и на пружање кастоди услуга у 

вези са управљањем имовином.  

Комисија није разматрала поделу овог тржишта на сегмент за становништво и 

институционални сегмент, јер у конкретном случају та подела не утиче на оцену 

ефеката пријављене концентрације, с обзиром на то да концентрација неће нарушити 

конкуренцију у Републици Србији. 

Релевантно географско тржишто је одређено као тржиште Републике Србије, што 

је у складу са предлогом подносиоца пријаве.  

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, имајући у виду да учесници у концентрацији нису активни на релевантном 

тржишту. Друштва „AMUNDI“ и „Pioneer Asset Management“ не послују у Републици 

Србији, а друштво „Crédit Agricole“ не пружа услуге управљања имовином у 

Републици Србији. 

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 

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 

 


