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

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-462/2017-7
Датум: 25. јул 2017. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције, 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 6/0-02-462/2017-1, од
27.06.2017. године, коју је поднело 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, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из
адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović & partneri a.o.d. Београд, улица
Добрачина брoj 15, дана Х. јула 2017. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Robert Bosch
S.p.A., са седиштем у Милану, на адреси Via Petiti 15, Италија, регистрованог у
Комори за трговину, индустрију, занатство и пољопривреду Милана под бројем
MI-174459, које је потпуно зависно друштво Robert Bosch GmbH са
регистрованим седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 GerlingenSchillerhohe, СР Немачка, регистрованог у Трговинском регистру Б Основног
суда у Штутгарту под бројем HRB 14000, над привредним друштвом M.T.A.
S.p.A, са регистрованим седиштем на адреси Via Dell' Artigianto бр. 2, 35026
Conselve (Падова) Италија, регистрованим у Комори за трговину, индустрију,
занатство и пољопривреду Падове под бројем PD- 172171, до чега долази
стицањем целокупног акцијског капитала у M.T.A. S.p.A, од стране Robert Bosch
S.p.A.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво Robert Bosch GmbH са
седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, СР
Немачка, преко пуномоћника, уплатило дана 18.07.2017. године износ од
3.007.087,50 (тримилионаседамхиљадаосамдесетседам и 50/100) динара на
рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
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 ) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције
(у даљем тексту: Комисија), дана 27. јуна 2017. године, преко пуномоћника
адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović
& partneri a.o.d. Београд, улица Добрачина брoj 15,, Пријаву концентрације бр.
6/0-02-462/2017-1 (у даљем тексту: Пријава), са захтевом да Комисија одбаци
пријаву на основу члана 2. Закона о заштити конкуренције, или алтернативно да
Комисија одобри концентрацију у скраћеном поступку.
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 05.07.2017.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. 6/0-02-462/2017-6 од 19. јула 2017. године,
који се у овом решењу неће даље образлагати.
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, у даљем
тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку
испитивања пријављене концентрације ускраћеном поступку, у смислу
алтернативно постављеног захтева подносиоца. То истовремено значи, да по
предметној пријави нема места одбацицању пријаве поднете из
предострожности, о чему Комисија не мора одлучивати посебним закључком,
обзиром да Комисија закључком одбацује пријаву концентрације само ако не
испуњава услове из члана 61. Закона, што у конкретном предмету није случај.
Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани
износ за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива, а
доказ о уплати чини саставни део пријаве концентрације.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве друштво Robert Bosch GmbH је матично друштво
које са друштвима под његовом директном и индиректном контролом чине
Bosch Групу.
Bosch Група обезбеђује технологију и пружа услуге у области
аутомобилске индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње,
енергетике и грађевинских технологија широм света. Њене активности су
организоване у четири пословна сектора: (i) Решења за 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; (ii) индустријска
технологија, која обухвата технологије вожње и управљања технологије
паковања; (iii) роба широке потрошње, која обухвата електричне апарате и
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апарате за домаћинство; и (iv) енергетска и грађевинска технологија, која
обухвата сигурносне системе и термотехнологију. Дивизија за термотехнологију
која је релевантна за ову трансакцију је део пословног сектора за енергетску и
грађевинску технологију, који је основан у јануару 2013. године. Bosch
Thermotechnik GmbH („BoschТТ“) je зависно друштво Robert Bosch GmbH у
његовом искључивом власништву. Заједно са својим зависним друштвима Bosch
ТТ је добављач производа за грејање и решења за топлу воду. Bosch ТТ
интегрише такве интернационалне и регионалне робне марке за
термотехнологију као што су Bosch, Buderus и Junkers. Његов портфолио
производа иде од подних и зидних котлова за грејање до топлотних пумпи, од
соларних термалних система до котлова на чврсто гориво, грејача без
резервоара и опреме.
Bosch је крајње матично друштво Bosch Групе. Већински члан Bosch-а је
Robert Bosch Stiftung GmbH, добротворна фондација која тренутно држи 92%
удела у друштву Bosch, али нема право гласа. Породица Bosch држи 7,4%
удела, а сам Bosch 0,6% сопственог удела. Robert Bosch Industrietreuhand KG
има 93,2%, а породица Bosch има 6,8% права гласа. Robert Bosch
Industrietreuhand KG дакле, има управљачку контролу и може се сматрати
друштвом под чијом је коначном контролом Bosch.
Директни стицалац у предметној концентрацији је друштво Robert Bosch
S.p.A., са седиштем у Милану, на адреси Via Petiti 15, Италија, регистровано у
Комори за трговину, индустрију, занатство и пољопривреду Милана под бројем
MI-174459 („RBIT“). Ово друштво је Bosch-ово зависно друштво, индиректно у
његовом искључивом власништву. RBIT се бави решењима за мобилност, робом
широке потрошње, индустријском технологијом и енергетском и грађевинском
технологијом.
Bosch-ова зависна друштва у Србији су:
- Robert Bosch d.o.o., Београд (Bosch SRB) матични број: 20148241,
претежна регистрована делатност: производња електричне и електронске
опреме за моторна возила (шифра: 2931). Члан овог друштва са 100%
удела је BSH Finance and Holding GmbH, Austrija. Bosch Група у Србији
превасходно послује преко Bosch SRB-а у више сектора везаних за:
аутомобилску технологију (резервни делови и производни ремонт),
индустрију и трговину (електрични апарати за професионалне кориснике
и безбедоносна решења), 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.
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Циљно друштво у предметној концентрацији je M.T.A. S.p.A, са
регистрованим седиштем на адреси Via Dell' Artigianto бр. 2, 35026 Conselve
(Падова) Италија, регистровано у Комори за трговину, индустрију, занатство и
пољопривреду Падове под бројем PD- 172171, (у даљем тексту: „MTA“ или
Циљно друштво). Пословне активности Циљног друштва обухватају
производњу и продају производа у области хлађења индустријских процеса и
технологије контроле климе. Конкретно, MTA добавља расхладне агрегате за
хлађење комерцијалних објеката и хлађење индустријских процеса, топлотне
пумпе, испариваче за хлађење комерцијалних објеката и хлађење идустријских
процеса, кондезаторе, хидроничне станице, сушаче ваздуха и филтере. Главни
фокус пословних активности МТА је хлађење индустријских процеса, док
хлађење објеката чини приближно, тек петину његовог пословања. У
ограниченом обиму, МТА још увек послује у области обраде компресивног
ваздуха и гаса.
MTA није присутан на релевантном тржишту у Србији.
MTA има зависна друштва [...], која са МТА чине МТА Групу. МТА
планира да у зависним друштвима у којима још увек нема 100% удела, пре
окончања предметне трансакције стекне све уделе, јер ће удели у друштвима за
дистрибуцију чинити део ове трансакције и бити продати Bosch-у заједно са
МТА.
Актуелну власничку структуру МТА чине [...] .
У 2016. години Bosch је остварио светски приход од 73.129 милиона
ЕУР. Приход Bosch-а у 2016. години у Србији износио је [...] ЕУР, док је
светски приход Циљног друштва-МТА-а за исти период износио [...] ЕУР, а
приход у Србији у 2016. години, износио је [...] ЕУР.
2. Опис концентрације и акт о концентрацији
Предметна концентрација настаје стицањем непосредне појединачне
контроле у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, од стране Robert Bosch
S.p.A., , друштва које је потпуно зависно друштво у искључивом власништву
Robert GmbH Bosch , путем стицања целокупног акцијског капитала у M.T.A.
S.p.A,, као Циљном друштву, куповином 100% акција од досадашњих власника,
чиме посредну контролу над Циљним друштвом стиче и подносилац пријаве
друштво Robert Bosch GmbH.
Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне
трансакције, Комисији је од стране подносиоца пријаве достављен Уговор о
купопродаји удела закључен 22. јуна 2017. године [...].
Комисија је наведени Уговор о купопродаји удела оценила као валидан акт
о стицању контроле над учесником на тржишту, којим настаје концентрација у
складу са Законом.
3. Испуњеност услова за подношење 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 2016. години, Комисија је утврдила да је Подносилац
пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника
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у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61.
став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је
утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са
чланом 63. став 1 тачка 1) Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у
складу са чланом 6. став 1. подстав 1) Уредбе, по којој се одлучује у скраћеном
поступку.
4. 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). Ускладу са чланом 2. Уредбе, 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.
Комисија је приликом дефинисања релевантног тржишта производа
пошла од пословних активности Циљног друштва, па је релевантно тржиште
производа за потребе предметне концентрације дефинисала као тржиште
производа из домена технологије хлађења индустријских процеса и контроле
процеса климатизације.
У погледу релевантног географског тржишта Подносилац пријаве сматра
да географски опсег тржишта треба дефинисати на регионалном нивоу, односно
на нивоу Европског економског подручја. Комисија наведени предлог
подносиоца није прихватила као исправан, јер у складу са својим законским
надлежностима Комисија ефекте пословних трансакција са становишта утицаја
на конкуренцију процењује у оквиру националне територије. Стога је као
релевантно географско тржиште, утврђено тржиште Републике Србије.
5. Оцена ефеката концентрације
Од учесника у концентрацији само МТА послује у области хлађења
индустријских процеса, а изузетно мало опште преклапање постоји са Boschовом активношћу у области технологије контроле климе, и то код топлотних
пумпи за комерцијалне објекте средње величине, и у веома ограниченом обиму
код великих комерцијалних и индустријских објеката. Осим неведеног, не
постоји друго преклапање између учесника, јер Bosch не продаје производе који
су заменљиви са производима МТА. На тржишту Србије не постоји преклапање
између учесника.
У оцени ефеката предметне концентрације Комисија је на основу aнализe
целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених чињеница у
овом поступку, да Подносилац пријаве уопште није присутан на дефинисаном
релевантном тржишту, док је присутност Циљног друштва занемарљива,
оценила да спровођењем предметне трансакције не долази ни до каквих
промена на утврђеном релевантном тржишту.
Из тог разлога, неће доћи до било каквих хоризонталних преклапања,
нити ди вертикалних веза између учесника у Србији. Трансакција неће довести
до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту
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Србије, а нарочито неће довести до стварања или јачања доминантног положаја
и неће имати негативних ефеката по српско тржиште.
Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све
законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености
концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у
ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години
која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији,
ради издавања сагласности за њено спровођење.
Упутство о правном средству:
Решење је коначно у управном поступку, и против истог није дозвољена жалба,
али се може покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду у року
од 30 дана од дана достављања решења, за коју се плаћа такса од 390,00 динара.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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