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

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-485/2017-5
Датум: 28. 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 6/0-02-485/2017-1, коју је дана 10. јула 2017. године
поднело привредно друштво Hensoldt Holding Germany Gmbh, сa седиштем на адреси
Willy-Messerschmitt-Str.1, 82024 Тауфкирхен, СР Немачка, матични број HRB 232367,
које заступају пуномоћници адвокати Мирослав Стојановић, Маја Станковић и Марина
Булатовић из адвокатске канцеларије Wolf Theiss Београд, Булевар Михајла Пупина 6,
дана 28. јула 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Hensoldt Holding
Germany Gmbh, сa седиштем на адреси Willy-Messerschmitt-Str.1, 82024 Тауфкирхен,
СР Немачка, матични број HRB 232367, над холдинг друштвом KH Holdco Limited, са
седиштем на адреси Voltage, Mollison Avenue, Enfield, Middlesex, EN3 7XQ, Уједињено
Краљевство, матични број 06391386, куповином 100% акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Hensoldt Holding Germany
Gmbh, сa седиштем на адреси Willy-Messerschmitt-Str.1, 82024 Тауфкирхен, СР
Немачка, уплатио износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана
12.07.2017. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Hensoldt Holding Germany Gmbh, сa седиштем на адреси WillyMesserschmitt-Str.1, 82024 Тауфкирхен, СР Немачка, матични број HRB 232367 (у
даљем тексту: подносилац пријаве или Hensoldt), поднело је дана 10. јула 2017. године
преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-485/20171. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем
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тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку.
Подносилац пријаве је доставио Комисији и допуну пријаве 14. јула 2017. године.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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 14. јула 2017. године, доставио Комисији и захтев за заштиту
података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02485/2017-4, од 28. јула 2017. године.
Учесници концентрације
Учесник у концентрацији, друштво Hensoldt Holding Germany Gmbh представља
водећег глобалног добављача премијум сензора за безбедносне и надзорне мисије.
Друштво Hensoldt производи ракетне системе упозорењa, подморске перископе,
радарске системе, као и оптоелектронске и електронске системе заштите и генерално је
фокусирано на уско специјализоване производе високе технолошке војне примене.
Активности друштва Hensoldt укључују истраживање, развој и производњу високо
специјализованих производа за заштиту критичне инфраструктуре, ваздушну одбрану
и самоодбрану, заштиту возила и конвоја, као и уређаја за сигналну интелигенцију,
ноћни вид и термичке слике. Високотехнолошка решења друштва Hensoldt постављена
су на различитим платформама, укључујући хеликоптере, авионе, беспилотне
летелице, бродове и подморнице, оклопна возила, као и сателите. У вези са радарским
системима кратког домета, друштво Hensoldt производи и продаје производе под
брендом Spexer. Spexer 2000 и Spexer 2000 3D су уско специјализовани производи
високе технологије који су базирани на технологији активне електронске скениране
варијабле (eng. active electronically scanned array (AESA)) првенствено за војне примене
(приобални надзор, гранична заштита, заштита на бојишту). Поред тога, друштво
Hensoldt производи и продаје и Spexer 500/1000, радар нижег ценовног ранга, који
функционише на бази фреквентно модулисаног континуираног таласа (eng. FMCW
based radar) који је погодан за сигурносно-заштитне примене. Према наводима у
пријави, друштво Hensoldt у догледно време планира престанак производње радара
Spexer 500/1000, због технолошке застарелости истог.
Према наводима у пријави, друштво Hensoldt нема зависна друштва у Републици
Србији, а у 2016. години на територији Републике Србије остварило је приход у висини
од [...] евра продајом 3 борбена електронска система за заштиту од радио
контролисаних импровизованих експлозивних уређаја (RC-IEDs) у вредности од [...]
евра и једног обалског радара Spexer 2000 у вредности од [...] евра [...].
Друштво Hensoldt је у крајњем власништву фондова којима управљају друштва
повезана са друштвом Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (у даљем тексту KKR),
основаним у Делаверу, са регистрованим седиштем на адреси 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle County, 19801 Делавер, Сједињене Америчке Државе. KKR је
глобална инвестициона група која нуди широк асортиман алтернативних фондова и
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осталих инвестиционих производа инвеститорима. Овa група пружа и капитална
тржишна решења за фирме, њихова портфолио друштва и клијенте. Повезани приватни
инвестициони фондови друштва KKR инвестирају у друштва у различитим секторима.
Свако повезано друштво у портфељу KKR групе има сопствени управни одбор који
обично чини један или више представника KKR групе и послује и финансира се
независно од других повезаних друштава у портфељу KKR групе. У Републици Србији,
KKR група je присутна преко већег броја друштава, која се у смислу члана 5. Закона,
третирају као један учесник на тржишту. Подносилац пријаве је доставио списак и
изводе о регистрацији за сва зависна друштава у Србији, које је Комисија размотрила и
имала у виду приликом одлучивања. Према наводима у пријави, KKR група је у
Републици Србији у 2016. години остварила приходе преко следећих портфолио
друштава: [...].
Учесник предметне концентрације над којим се успоставља непосредна контрола је
привредно друштво KH Holdco Limited, друштво које је организовано у складу са
законима Енглеске и Велса, са регистрованим седиштем на адреси Voltage, Mollison
Avenue, Enfield, Middlesex, EN3 7XQ, Уједињено Краљевство, матични број 06391386
(у даљем тексту: KH или циљно друштво). Друштво KH је холдинг друштво Kelvin
Hughes групе, која развија, производи и испоручује радарске системе за поморску
навигацију, као и надзорне и сигурносне радарске системе. Прецизније, друштво KH
производи и продаје радаре кратког домета (до 50км) за земљишне и морске
сигурносне примене под брендом SharpEye. SharpEye радари представљају радаре који
функционишу на бази пулс доплера (eng. pulse-doppler based radar) и имају претежно
надзорне и сигурносно-заштитне намене. Поред тога, друштво KH развија активну
eлектронску скенирану варијаблу (eng. active electronically scanned array (AESA)) као
врсту антене за радаре кроз развој Boxer радара.
Према наводима у пријави, друштво KH нема зависна друштва нити производне погоне
у Републици Србији, а током 2016. године остварило је приход од приближно [...] евра
на националном тржишту продајом једног копненог надзорног радара за аеродром.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји [...] између [...].
Овим Уговором о купопродаји 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 годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве
оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, проистиче да исти
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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.
Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није неопходно
коначно дефинисати релевантно тржиште производа/услуга имајући у виду да, без
обзира на усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати негативног
утицаја на конкуренцију у Републици Србији. У циљу достављања потпуних
информација, подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта
производа/услуга, предложио да се релевантно тржиште производа/услуга дефинише
као тржиште радарских система кратког домета ( до 50км) за примену на копну и води.
Комисија није прихватила предлог подносиоца пријаве, већ је полазећи од стварне
делатности циљног друштва, за потребе предметне концентрације релевантно тржиште
производа/услуга дефинисала као тржиште производње и продаје радара кратког
домета (до 50km) на бази пулс доплера за надзорне и сигурносне примене на копну и
мору.
Радари кратког домета (до 50km) на бази пулс доплера за надзорне и сигурносне
примене на копну и мору представљају технолошки релативно једноставне радаре од
чврстог материјала (eng. solid-state, pulse-doppler based radar), са специјалним фокусом
на сигурносно тржиште на којем се цене утврђују на основу трошкова (eng. cost driven
security market).
Подносилац пријаве предложио је да се релевантно географско тржиште дефинише на
националном нивоу, односно као територија Републике Србије. Комисија је
прихватила предлог подносиоца пријаве и за оцену предметне концентрације,
релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, у
складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да je циљно друштво присутно у Републици Србији путем продаје радара
кратког домета (до 50km) на бази пулс доплера за надзорне и сигурносне примене на
копну и мору. Према наводима у пријави, друштво KH је у Републици Србији током
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2016. године остварило продају само једног производа у износу од приближно [...] евра.
Продати производ је био копнени надзорни радарски систем за аеродроме. Према
наводима у пријави, током 2016. године друштво Hensoldt је у Републици Србији
остварило приход у износу од [...] евра продајом уско специјализованих високо
технолошких производа искључиво за војну примену и није било присутно на
релевантном тржишту производње и продаје радара кратког домета (до 50km) на бази
пулс доплера за надзорне и сигурносне примене на копну и мору.
На основу претходног, Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом неће
доћи до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на
релевантном тржишту производње и продаје радара кратког домета (до 50km) на бази
пулс доплера за надзорне и сигурносне примене на копну и мору у Републици Србији.
На основу навода у пријави, Комисија је установила да подносилац пријаве и са њим
повезана друштва нису до сада били присутни на дефинисаном релевантном тржишту
производа у Републици Србији, из чега се закључује да ће тржишна структура на том
тржишту остати непромењена.
Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти
предметне концентрације, посебно имајући у виду, a према наводима у пријави, да
подносилац пријаве и циљно друштво немају добављаче на релевантном тржишту
производа у Републици Србији.
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
Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор
тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема решења, за коју се
плаћа такса у висини од 390 динара.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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