Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-504/2017-6
Датум: 25. август 2017. године
Београд

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

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 6/0-02-504/2017-1, коју су дана 17. јула 2017. године
поднела привредна друштва Daimler AG, сa седиштем на адреси Mercedesstraße 137,
70327 Штутгарт, Немачка, матични број HRB 19360, и VW Credit, Inc., сa седиштем на
адреси 2200 Ferdinand Porsche Drive, Херднон, Сједињене Америчке Државе, матични
број 911551, која заступа пуномоћник адвокат Бојан Вучковић из адвокатске
канцеларије Карановић & Николић, са седиштем на адреси Ресавска бр.23, Београд,
дана 25. августа 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем заједничке контроле друштва Daimler AG, сa седиштем на адреси
Mercedesstraße 137, 70327 Штутгарт, СР Немачка, матични број HRB 19360, и друштва
VW Credit Inc., сa седиштем на адреси 2200 Ferdinand Porsche Drive, Херднон,
Вирџинија 20171, Сједињене Америчке Државе, матични број 911551, над друштвом
AutoGravity, сa седиштем на адреси 49 Discovery, Suite 150, Irvine, CA 92618,
Сједињене Америчке Државе, до које долази променом појединачне у заједничку
контролу, тако што друштво Daimler AG, до сада једини члан, задржава 80% удела, док
друштво VW Credit Inc. стиче 20% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве, привредна друштва Daimler AG и VW
Credit Inc., уплатили износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 22.
августа 2017. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције што представља
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привреднa друштвa Daimler AG, сa седиштем на адреси Mercedesstraße 137, 70327
Штутгарт, СР Немачка, матични број HRB 19360 и VW Credit Inc., сa седиштем на
адреси 2200 Ferdinand Porsche Drive, Херднон, Сједињене Америчке Државе, матични
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број 911551 (у даљем тексту: Daimler и VCI), поднела су дана 17. јула 2017. године
преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-504/20171 (у даљем тексту: пријава). Подносиоци пријаве су предложили да Комисија за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на
тржишту у скраћеном поступку.
Увидом у достављену документацију, и допуне пријаве од 8. и 21. августа 2017. године,
Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са Законом о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и 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 по скраћеном поступку. Саставни део пријаве
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.
Подносиоци пријаве су 3. августа 2017. године, доставили Комисији и Захтев за
заштиту података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/002-504/2017-4, од 25. августа 2017. године.
Учесници концентрације
Учесник у концентрацији, друштво Daimler AG са својим дивизијама Mercedes-Benz
Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz 3 Vans, Daimler Buses и Daimler Financial Services,
је јавно котирано друштво са регистрованим седиштем у Штутгарту, Немачка.
Друштво Daimler је глобално активно у развоју, производњи и дистрибуцији ауто-мото
производа, претежно путничких аутомобила, камиона, комбија и аутобуса. MercedesBenz Cars дивизија продаје путничке аутомобиле под брендовима „Mercedes-Benz“ и
“Smart”. Daimler Financial Services подржава продају возила широм света. Производни
и сервисни портфолио ове дивизије чине прилагођени финансијски и лизинг пакети за
дилере и купце, као и финансијске услуге као што су посредовање у осигурању,
инвестициони производи, кредитне картице, као и свеобухватно управљање возним
парком и лизинг услуге. У Републици Србији Daimler је присутан преко зависног
друштва Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем
на адреси Омладинских бригада 33, Нови Београд, матични број 17153757 и претежном
регисторваном делатношћу трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
(шифра: 4511). Поред друштва Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o. Beograd, Daimler
поседује и мањински удео од 25%, без контроле, у привредном друштву HERE d.о.о.
Бееоград, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90в, Нови Београд, матични
број 20701366 и претежном регистрованом делатношћу инжењерске делатности и
техничко саветовање (шифра: 7112).
Учесник у концентрацији, друштво VCI представља индиректно контролисано зависно
друштво друштва Volkswagen AG (у даљем тексту: Volkswagen), матичног друштва
Volkswagen Grupe (у даљем тексту: VW Grupa). VCI опслужује малопродајне
кориснике и дилере VW Grupе, пружа финансијске услуге укључујући малопродајни
лизинг, као и услуге малопродајног и велепродајног финансирања за нова и коришћена
возила.
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VW Grupa је активна широм света у развоју, производњи, рекламирању и продаји
путничких аутомобила, лаких комерцијалних возила, камиона, аутобуса, шасија за
аутобусе и дизел моторе, мотоцикала, укључујући резервне делове и додатну опрему.
VW Grupa је активна у дистрибуцији моторних возила, а послује са следећим
бреновима: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, MAN, Porsche,
Scania, SEAT i Škoda. Такође, VW Grupa врши финансијске и услуге осигурања у вези
са дистрибуцијом и финансирањем својих аутомобила и комерцијалних возила.
Посредством свог недавно успостављеног зависног бренда MOIA, VW Grupa је такође
активна и у развоју и рекламирању услуга мобилности ( нпр. “ride hailing” i “car sharing”).
У Републици Србији, VW Grupa поседује следећа зависна друштва:
1. Porsche Leasing SCG d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 17544004, претежна регистрована делатностфинансијски лизинг, шифра 6491;
2. Porsche Mobility d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 20162660, претежна регистрована делатност- остале
услужне активности подршке пословању, шифра 8299;
3. Porsche SCG d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 17522060, претежна регистрована делатностконсултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, шифра
7022;
4. Porsche Inter Auto S d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 20481943, претежна регистрована делатност- одржавање
и поправка моторних возила, шифра 4520;
5. Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd, са седиштем на
адреси Зрењанински пут 11, Београд, матични број 20647906, претежна
регистрована делатност- делатност заступника и посредника у осигурању,
шифра 6622;
6. Scania Srbija d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска 6,
Крњешевци, Стара Пазова, матични број 17333321, претежна регистрована
делатност- трговина осталим моторним возилима, шифра 4519;
7. Scania Real Estate d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска 6,
Крњешевци, Стара Пазова, матични број 20659874, претежна регистрована
делатност- куповина и продаја властитих некретнина, шифра 6810;
8. Predstavništvo Scania Credit AB Krnješevci, са седиштем на адреси Друга
индустријска 6, Крњешевци, Стара Пазова, матични број 29022046, претежна
регистрована делатност- остале услужне активности подршке пословању,
шифра 8299.
Поред горе наведених друштава, VW Grupa поседује и мањински удео од 25%, без
контроле, у привредном друштву HERE d.о.о. Бееоград, са седиштем на адреси
Омладинских бригада 90в, Нови Београд, матични број 20701366 и претежном
регистрованом делатношћу инжењерске делатности и техничко саветовање (шифра:
7112).
Привредно друштво у коме долази до промене облика контроле из појединачне у
заједничку је друштво AutoGravity (у даљем тексту: AutoGravity или циљно друштво) .
Друштво AutoGravity представља финансијско-технолошку компанију, активну у
пружању услуга посредовања у финансирању на мобилним платформама и на
интернету. Корисницима у Сједињеним Америчким Државама пружа истоимену,
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упоређујућу апликацију са услугама за финансирање и лизинг возила, која је доступна
на паметним телефонима (eng. smartphones) и на самој интернет страници друштва
AutoGravity. Апликација пружа могућност претраживања различитих брендова и
модела аутомобила и омогућава различитим пружаоцима финансијских услуга да
понуде већ спремне и обавезујуће финансијске понуде за кориснике у року од
неколико минута. Корисници апликације су у могућности да изаберу између
различитих финансијских решења на основу поступка од четири корака, током ког
врше избор аутомобила, дилера и аплицирају за финансијске опције из понуде са
конкретним дилером. Зависно од дилера, корисник добија до четири обавезујуће
финансијске понуде (кредит или лизинг). Друштво AutoGravity такође омогућава
различита решења преношења знака компаније, тако да се његова технологија може ребрендирати и пружати од стране самих дилера аутомобила својим купцима. Према
наводима у пријави, AutoGravity је искључиво активан у Сједињеним Америчким
Државама и нема приходе, имовину ни зависна друштва у било којој другој држави,
укључујући и Републику Србију. Друштво Daimler тренутно поседује 100% акција
друштва AutoGravity.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен:
1. Уговор о купопродаји обичних акција [...].
2. Нацрт Уговора акционара [...].
У складу са Уговором о купопродаји обичних акција [...]. У складу са нацртом Уговора
акционара [...]. Након спровођења предложене трансакције, друштво AutoGravity ће
бити под заједничком контролом друштава Daimler и VW Credit Inc..
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3. Учесници у концентрацији имају обавезу пријаве
концентрације у смислу члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у
податке о њиховим приходима и у њихове финансијске извештаје. 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.
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Подносиоци пријаве сматрају 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. Ипак, 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 услуга посредовања у финансирању куповине возила.
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 online услуга посредовања у финансирању
куповине возила.
Наиме, истоимена апликација коју корисницима пружа друштво AutoGravity
омогућава:
- Поређење начина финансирања куповине моторних возила на паметним
телефонима или на интернет страници (кредит и лизинг);
- Поређење понуде различитих финсијских институција и
- Финализацију целокупне трансакције.
AutoGravity представља дигиталну платформу која пружа могућност претраживања
различитих брендова и модела аутомобила као и опција финансирања куповине истих,
директно повезујући потенцијалне кориснике са дилерима аутомобила и зајмодавцима.
Апликација AutoGravity је доступна на iPhone, iPad и Android уређајима, а може се
преузети преко Apple App Store и Google Play Store интернет продавница. Такође,
апликација AutoGravity је доступна и као wеb апликација преко таблета, лаптоп и
десктоп рачунара.
Комисија је за потребе 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 активно искључиво у Сједињеним Америчким
Државама и да током 2016. године није остварило приход нити је на било који други
начин било присутно на релевантном тржишту производа/услуга у Републици Србији.
Друштво Daimler и VW Grupa су током 2016. године преко својих зависних друштава
остварили приходе на тржишту Републике Србије углавном продајом и дистрибуцијом
моторних возила и, према наводима у пријави, нису били присутни на дефинисаном
релевантном тржишту производа/услуга.
На основу претходног, Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом неће
доћи до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на
релевантном тржишту online услуга посредовања у финансирању куповине возила у
Републици Србији. На основу навода у пријави, Комисија је установила да подносиоци
пријаве, са њима повезана друштва и циљно друштво нису до сада били присутни на
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дефинисаном релевантном тржишту производа/услуга у Републици Србији, из чега се
закључује да ће тржишна структура на том тржишту остати непромењена.
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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