Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-281/2017-4
Датум: 18. април 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 6/0-02-281/2017-1, од 21. марта 2017. године, коју је поднело
привредно друштво „Amcor Group“ GmbH, са седиштем на адреси
Thurgauerstrasse 34, CH-8050, Цирих, Швајцарска, преко пуномоћника адвоката
Бојанe Миљановић, из Београда, из адвокатске канцеларије „Karanović &
Nikolić“ оад, ул. Ресавска бр. 23, дана 18. априла 2017. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје променом облика контроле из заједничке у појединачну,
односно стицањем појединачне контроле од стране друштва „Amcor Group“
GmbH, са седиштем на адреси Thurgauerstrasse 34, CH-8050, Цирих, Швајцарска,
регистрованог у Привредном регистру Кантона Zürich под бројем CHE115.290.037, над следећим друштвима заједничког улагања и то: над друштвом
„DISCMA“ AG, са седиштем на адреси Bösch 67, 6331 Hünenberg, Швајцарска,
регистарски број CHE-263.708.034, куповином 50% акција, и над друштвом
„LiquiForm Group“ LLC са седиштем на адреси 1300 Tefft Ct., Saline, MI 48176,
SAD, регистарски број SRV 150648587-5744775, кроз измене релевантних
уговора.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио
уплату таксе за издавање акта Комисије, тако што је уплатио износ од 24.936,00
(двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетшест) евра на девизни рачун
Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије и 7.935,67
(седамхиљададеветстотинатридесетпет и 67/100) динара на рачун Комисије за
заштиту кокуренције отворен код Управе за трезор, Министарства Финансија,
што укупно одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Друштво „Amcor Group“ GmbH, са седиштем на адреси Thurgauerstrasse
34, CH-8050, Цирих, Швајцарска (у даљем тексту: Amcor или подносилац
пријаве) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), дана 21. марта 2017. године, преко пуномоћника адвоката Бојанe
Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, из Београда,
ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-281/2017-1 (у даљем
тексту: пријава), са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном
поступку. Увидом у достављену пријаву, Комисија је утврдила да је пријава
потпуна и да је поднета 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 („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту:
Закон), дана 24. марта 2017. 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. 6/0-02-281/2017-3 од 3. априла 2017. године.
Увидом у достављену документацију учесника концентрације, изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске
извештаје, као и у друге доказе, утврђено је следеће чињенично стање.
Учесници у концентрацији
Amcor је зависно друштво Amcor Grupе („Amcor Group“), чије је крајње
матично друштво Amcor Limited са седиштем у Мелбурну, Аустралија. Amcor
Limited је глобална компанија која се бави производњом и продајом крутих и
флексибилних производа за паковање који имају широку примену у бројним
привредним гранама. Наведени производи за паковање користе се у
прехрамбеној индустрији, дуванској индустрији и индустрији амбалаже за
напитке. Поред тога, ови производи имају примену у здравству, као и у
производима везаним за личну негу и за одржавање домаћинстава. Ова
компанија запошљава више од 31.000 радника који послују у 195 производних
погона у 43 земље широм света. На тржишту ЕЕА (Европска Економска Област)
Amcor Grupа је активна у производњи и продаји флексибилних паковања и
склопивих картонских паковања.
У Републици Србији Amcor нема регистровано зависно друштво,
међутим у 2016. години у Србији је остварило приход од продаје одређених
производа [...].
Предметна трансакција тиче се промене квалитета контроле, која из
заједничке прелази у појединачну контролу, над заједничким улагањем које је
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тренутно под заједничком контролом друштава Amcor и Sidel Participations SAS.
Друштво Sidel Participations SAS., основано је у складу са законима Републике
Француске, са седиштем на адреси Avenue de la Patrouille de France, 76930
Octeville sur Mer, Француска, регистровано у Привредном суду Хавра (Havre)
под бројем 1965B00108 (у даљем тексту: Sidel или продавац). Sidel је светски
произвођач опреме за паковање, нарочито машина за моделирање, односно
дување пластичних PET флаша и машина за пуњење пластичних и стаклених
флаша и конзерви.
[...]
JV чине два друштва: „DISCMA“ AG са регистрованим седиштем на
адреси Bösch 67, 6331 Hünenberg, Швајцарска (у даљем тексту: DISCMA), и
„LiquiForm Group“ LLC са седиштем на адреси 1300 Tefft Ct., Saline, MI 48176,
SAD, (у даљем тексту: LiquiForm Group).
LiquiForm Group основано је 2015. године у складу са законима Делавера
као потпуно зависно друштво Amcor-a, али под заједничком контролом Amcor-a
и Sidel-a, што је одобрено решењем Комисије бр. 6/0-02-717/2015 из 2015
године.
DISCMA и LiquiForm Group немају регистрована зависна друштва у
Републици Србији и у 2016. години у Србији нису остварили никакав приход.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Предметна трансакција као што је наведено тиче се промене облика
контроле, која из заједничке прелази у појединачну контролу, у којој су циљна
друштва тренутно под заједничком контролом друштава Amcor и Sidel.
Пре трансакције, JV је 50/50 потпуно функционално заједничко улагање
које заједно контролишу друштва Amcor и Sidal. У предложеној пословној
трансакцији Amcor стиче све (односно 50%) акција у друштву DISCMA које
тренутно поседује Sidel, у складу са условима Уговора о купопродаји акција,
као и појединачну контролу над друштвом LiquiForm Group кроз измене
релевантних уговора акционара и уговора о лиценцама.
На основу одредби Уговора о купопродаји акција, а под условом
испуњења услова, тврдњи и гаранција наведених у Уговору, Sidel намерава да
прода и преда својих 50% акција у друштву DISCMA друштву Amcor,
ослобођене од свих терета, а Amcor жели да купи 50% акција у друштву
DISCMA од Sidel-a.
Као резултат спроведене трансакције, Amcor ће стећи појединачну
контролу над JV-jem, оба друштва заједничког улагања.
Трансакција се правно квалификује као стицање појединачне контроле
Amcor Grupe над Заједничким улагањем, у складу са чланом 17 став 1 тачка (2)
Закона.
Комисија је предметни Уговор прихватила као валидни правни основ ове
концентрације, и исти се налази у списима предмета.
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Испуњеност услова за подношење пријаве
На основу анализе пријаве и целокупне документације, Комисија је
утврдила да је подносилац пријаве исправно поступио када је пријаву доставио
Комисији, будући да су испуњене све законске претпоставке за то. Резултати
финансијског пословања учесника ове трансакције, указују да су достигнути
прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза пријаве
концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење.
Такође, Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета
благовремено у складу са чланом 63. став 1. Закона.
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 предметне трансакције сматрају да за потребе ове пријаве није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира
на усвојену дефиницију релевантног тржишта, трансакција неће имати
негативних ефеката на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да се тиче
промене квалитета контроле над JV-jem које тренутно није и неће бити активно
у Србији у догледној будућности, обзиром да подносилац није активан на
релевантном, односно повезаном тржишту у Србији. Трансакција се односи на
технологију и процесе производње које тек треба развијати и усавршавати
(машине и опрема) јер је релевантно тржиште још увек у фази развоја.
LiquiForm Tehnologija у процесу производње комбинује два
традиционална корака обликовања дувањем и пуњења судова/амбалаже од
полимера за робу широке потрошње. Ако и када буде у потпуности развијена
LiquiForm Tehnologija ће омогућити оператору да произведе суд користећи
течну потрошну материју (нпр. воду, воћни сок, изотоничко пиће итд.) уместо
да се користи компресовани ваздух, којим се прво машином за обликовање
дувањем трансформише предформа у празан суд, а након тога такав суд се пуни
течношћу из машине за пуњење. На тај начин LiquiForm машина ће
хидрауличким путем формирати тј. обликовати и пунити суд у оквиру једне
исте машине, тако што би се предформа и течност унели у машину, а напуњени
судови излазили из машине, тако да би само један механизам био потребан. На
тржишту постоје „комбиноване“ машине које повезују процес обликовања
дувањем и процес пуњења судова у једно кућиште, али ове машине и даље врше
два одвојена, различита корака. Очекује се да ће LiquiForm Tehnologija постићи
оперативне користи у разним форматима машина (машинама које користе
обликовање дувањем и растезањем („SBM“; engl. stretch blow molding), затим
обликовање дувањем и истискивањем („EBM“; engl. extrusion blow molding), и
4

оне које користе различите смоле, укључујући Polietilen Tereftalat (PET),
Polietilen високе густине (HDPE) и Polipropilen (PP)).
Међутим, у циљу пружања потпуних информација, подносилац сматра да
би релевантно тржиште производа за пријављену концентрацију било могуће
дефинисати као тржиште производа у чијој се производњи користи LiquiForm
Tehnologija. Наиме, још увек не постоје судске/управне одлуке или пракса у
којима се утврђује тржиште за LiquiForm Tehnologiju или за производе који ће у
будућности користити наведену технологију. Предметна технологија још увек
није у потпуности развијена и још не постоји опрема заснована на овој
технологији на тржишту. Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве.
У циљу потпуног дефинисања релевантног географског тржишта,
подносилац пријаве предложио је да се релевантно географско тржиште
дефинише на националном нивоу, односно као територија Републике Србије.
Комисија је прихватила предложену дефиницију, што је у складу са законским
надлежностима Комисије, која ефекте пријављених пословних трансакција са
становишта утицаја њиховог спровођења на конкуренцију процењује за оквир
националне територије.
Оцена ефеката концентрације
На основу достављених података од стране подносиоца пријаве,
учесници концентрације нису присутни ни на релевантнoм тржишту ни на
повезаним тржиштима у Републици Србији и њихови индивидуални удели су
једнаки нули, исто као и обим и вредност продаје релевантних производа.
Обзиром да је релевантно тржиште још увек у развоју, у Србији не постоје
конкуренти који би били активни на тржишту производа који користе LiquiForm
Tehnologiju. Учесници концентрације не поседују информације о највећим
конкурентима у Србији и нису у могућности да доставе ни процене.
Имајући у виду да не постоје хоризонтална преклапања и вертикалне
везе између учесника на релевантном тржишту у Србији, с обзиром да учесници
нису присутни на релевантном тржишту у Србији, као и чињеницу да се
трансакција тиче само промена квалитета контроле над JV-om, подносилац
сматра да трансакција неће ни на који начин утицати на потенцијалну
конкуренцију у Србији и да је у складу са Законом. Наиме, предметна
трансакција односи се на примену LiquiForm Tehnologije која још увек није у
потпуности развијена и стога не постоје производи на српском тржишту који
користе наведену технологију.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је ценила све критеријуме за
оцену дозвољености концентрације из члана 19 и закључила да реализација
предметне концентрације неће изазвати негативне последице на тржишту
Републике Србије. У складу са тим оцењено је да спровођење пријављене
концентрације неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања
конкуренције на нашем националном тржишту или његовом делу, чиме су се
стекли услови да Комисија донесе одлуку о одобравању предметне
концентрације, па је стога одлучено као у ставу I диспозитива.
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Одлука у другом ставу диспозитива решења 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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