Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-427/2017-7
Датум: 05. јун 2017. године
Београд

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

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије
за заштиту конкуренције број 1/0-06-165/2017-10 од 02. јуна 2017. године, на основу
члана 37. став 2. и члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 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 6/0-02-427/2017-1,
коју је дана 01. јуна 2017. године поднело привредно друштво Robert Bosch GmbH са
седиштем у Немачкој, на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe,
матични број HRB 14000 кога заступа пуномоћник адвокат Срђана Петронијевић и
остали адвокати из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović & partneri Београд
aod, улица Добрачина брoj 15 из Београда, дана 05. јуна 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва Blitz S17-413 GmbH сa
седиштем на адреси Theresienhöhe 30, 80339 München, СР Немачка, матични број HRB
760961, а тиме и посредне појединачне контроле привредног друштва Robert Bosch
GmbH са седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, СР
Немачка, матични број HRB 14000, над друштвом Albertini Cesare S.p.A., са седиштем
на адреси Via Giuseppe Saragat 2, 20852 Villasanta (MB), Италија, матични број C.F.
00698200151, куповином 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је да је подносилац пријаве друштво Blitz S17-413 GmbH сa
седиштем на адреси Theresienhöhe 30, 80339 München, СР Немачка, за издавање овог
решења
уплатило
преко
свог
пуномоћника
износ
од
3.061.025,00
(тримилионашездесетједнухиљадуидвадестпет и 00/10) динара дана 02.06.2017. године
на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописни износ за
издавање решења o одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Robert Bosch GmbH са седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1,
70839 Gerlingen-Schillerhohe, СР Немачка, регистровано у Трговинском регистру Б
Основног суда у Штутгарту под бројем HRB 14000 (у даљем тексту: подносилац
пријаве или Bosch), поднело је дана 01. јуна 2017. године преко пуномоћника пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-427/2017-1. Подносилац пријаве
предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
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концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је
доставио Комисији и две допуне пријаве од 02. јуна и 05. јуна 2017. године.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.
Подносилац пријаве је 01. јуна 2017. године, доставио Комисији и захтев за
одређивање мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним
Закључком број 6/0-02-427/2017-6, од 05. јуна 2017. године.
Учесници концентрације
Учесник концентрације и стицалац посредне контроле, Robert Bosch GmbH (у даљем
тексту: подносилац пријаве), је матично друштво Bosch групе. Чланови друштва су:
добротворна фондација Robert Bosch Stiftung GmbH са 92% удела али без права гласа,
породица Bosch са 7,4% удела и са 7% права гласа, као и Robert Bosch GmbH са
сопствених 0,6% удела. Друштво Robert Bosch Industrietreuhand KG поседује 93% права
гласа и стога управљачку контролу над друштвом Bosch. Сва друштва која су под
непосредном или посредном контролом друштва Robert Bosch GmbH, чине Bosch
групу која послује на глобалном нивоу. Bosch групу карактерише уска специјализација
зависних друштава и прецизно дефинисане пословне активности, чиме се постиже
висок степен развијености одређених области производње. Пословне aктивности
друштава из састава Bosch групе односе се на продају технологије и пружања услуга у
четири пословна сектора. Први од сектора се односи на мобилност, која обухвата
аутомобилску електронику, мултимедијалне производе за возила, шасијске системе за
кочење и управљање, бензинске и дизел системе, електричне погоне, погонске моторе
и генераторе, системе управљања и различите производе за аутомобилско секундарно
тржиште. Други сектор везан је за индустријску технологију, која обухвата технологије
вожње и управљања и технологије паковања. Трећи сектор се односи на производњу
робе широке потрошње, која укључује електричне апарате и апарате за домаћинство.
Четврти сектор формиран је почетком 2013. године након спроведене реорганизације и
односи се на енергетске и грађевинске технологије. Овај нови сектор преузео је
сигурносне системе и термотехнологију.
Непосредни стицалац контроле је друштво Blitz S17-413 GmbH, којим управља
друштво Robert Bosch Automotive Steering GmbH, а чији је једини власник друштво
Robert Bosch GmbH. Стварна делатност друштва Robert Bosch Automotive Steering
GmbH односи се на развој, производњу и продају система за управљање у теретним и
комерцијалним возилима. Производни програм се састоји од зупчастих летви,
електричних система за управљање, као и активних система интелигентног управљања.
Подносилац пријаве је присутан у Србији преко својих зависних друштава:
-

Robert Bosch d.o.o., Београд (у даљем тексту: Bosch Србија) матични број:
20148241, претежна регистрована делатност: производња електричне и електронске
опреме за моторна возила (шифра: 2931); Bosch Србија послује у више сродних
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-

сектора везаних за аутомобилску 3 технологију (резервни делови и ауто опрема и
дијагностика за сервисере), индустријску технологију (електрични апарати за
професионалне кориснике и безбедоносна решења) као и робу широке потрошње и
грађевинску технологију (електрични апарати за хобисте, баштовански програм и
термотехнологија). Поред тога Bosch група је инвестирала у сервисни центар
"Bosch Power Tool", нови производни погон за системе брисача у Пећинцима код
Београда;
BSH Кућни апарати д.о.о. (у даљем тексту: BSH Кућни апарати), Београд, матични
број: 20786078, претежна регистрована делатност: трговина на велико електричним
апаратима за домаћинство (шифра: 4643); BSH Кућни апарати је зависно друштво
"BSH Bosch und Siemens Hausgeräte" GmbH које је од скоро у искључивом
власништву друштва Bosch, пошто је Bosch стекао 50% удела у BSH. Пре
аквизиције, BSH је било заједничко улагање са по 50% удела друштава Bosch и
Siemens AG.

Сва зависна друштва подносиоца пријаве, над којима има непосредну или посредну,
појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и седишта,
третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. Подносилац
пријаве је доставио као прилог списак друштава која припадају Bosch групи.
Привредно друштво Albertini Cesare S.p.A. (у даљем тексту: циљно друштво) је
акционарско друштво које је основано у складу са италијанским законима. Крајњи
власници циљног друштва су [...]. Основна делатност циљног друштва је производња
алуминијумских производа ливених под притиском, који се делимично продају као
празни одливци, а делимично као машински делови. Производни програм циљног
друштва обухвата блокове мотора, делове кућишта, управљачке компоненте и друге
делове који се прозводе према спецификацијама купаца. Према подацима из пријаве,
циљно друштво не поседује акције нити уделе у другим друштвима. Такође, према
наводима у пријави, циљно друштво нема зависних друштава, нити је остварило било
какав приход у 2016. години у Републици Србији.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Прелиминарни Уговор о купопродаји
акција који је закључен 01. јуна 2017. године, између акционара [...] у својству
продаваца, и друштва Blitz S17-413 GmbH, Штутгарт, Немачка у својству купца.
Предметном трансакцијом друштво Blitz S17-413 GmbH, Штутгарт, Немачка стиче
100% акција у друштву Albertini Cesare S.p.A., Villasanta (MB), Италија. Овим
Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и обавезе уговорних страна.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о
укупним консолидованим годишњим приходима подносиоца пријаве и његових
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зависних друштава оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије,
те укупним приходима циљних друштава у претходној обрачунској години,
оствареним у свету проистиче да исти надмашују износе остварених укупних
годишњих прихода из члана 61. 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.
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.
Полазећи од стварне делатности подносиоца пријаве, као и циљног друштва, Комисија
је у овом случају одредила релевантно тржиште производа као тржиште
алуминијумских производа ливених под притиском који се користе у аутомобилској
индустрији. Комисија сматра, да у овом случају није потребна додатна сегментација
релевантног тржишта производа према производном програму циљног друштва.
Сличан став имала је и Европска комисија, која је разматрала да ли различите
технологије производње одливака представљају јединствено тржиште, или се оно може
додатно сегментирати. У предмету број COMP/M.7342, ALCOA/FIRTH RIXSON,
Европска комисија је оставила отвореним прецизну дефиницију и релевантног
тржишта производа и релевантног географског тржишта.
У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио да се
овај аспект релевантног тржишта одреди на начин да обухвата целокупни Европски
економски простор. Даље, подносилац пријаве сматра да дефиниција релевантног
географског тржишта може да остане и отворена будући да предметна концентрација
неће имати негативан утицај на тржиште 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.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације, Комисија је, на основу
доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, закључила да
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре, нити ће негативно
утицати на конкуренцију у Републици Србији. Ефекти ове концентрације не
испољавају се на тржишту Републике Србије, јер циљно друштво не послује на
дефинисаном релевантном тржишту производа у Србији. Циљно друштво није ни на
који начин присутно у Републици Србији, због чега нема преклапања активности
учесника у концентрацији на релевантном тржишту.
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Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива 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.

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије
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