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: 6/0-02-560/2017-8
Датум: 21. септембар 2017. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2.,
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 6/0-02-560/2017-1, коју су дана 22. августа
2017. године поднели привредно друштво Evonik Industries AG, са регистрованим
седиштем на адреси Rellinghauser Straβe 1-11, 45128 Esen, Немачка и привредно
друштво Koninklijke DSM N.V., са регистрованим седиштем на адреси Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, Холандија, преко пуномоћника адвоката Бојанe Миљановић, из
Београда, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, ул. Ресавска бр. 23,
дана 21. септембра 2017. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје заједничким улагањем од стране привредног друштва Evonik Industries AG,
са регистрованим седиштем на адреси Rellinghauser Straβe 1-11, 45128 Esen, Немачка,
регистрованог у Трговинском регистру B Основног суда у Есену под бројем HRB
19474, и привредног друштва Koninklijke DSM N.V., са регистрованим седиштем на
адреси Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, Холандија, регистрованог у Привредном
регистру Холандије под бројем 14022069, оснивањем два друштва заједничког улагања
у САД и Холандији, под будућим називом Veramaris (USA) LLC и Veramaris VOF., која
ће пословати на дугорочној основи и имати све функције независног учесника на
тржишту.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације уплатили износ од
25.000 (двадесетпетхиљада) евра, дана 5. септембра 2017. године на рачун Комисије за
заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Друштво Evonik Industries AG, са седиштем на адреси Rellinghauser Straβe 1-11,
45128 Esen, Немачка (у даљем тексту: подносилац пријаве или Evonik) и друштво
Koninklijke DSM N.V.,(у даљем тексту: подносилац пријаве или DSM) или заједно (у
даљем тексту: Подносиоци), поднели су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), дана 22. августа 2017. године, преко пуномоћника адвоката Бојанe
Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, из Београда, ул.
Ресавска бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-560/2017-1 (у даљем тексту: пријава),
и исту допунили дана 15. септембра 2017. године поднеском бр. 6/0-02-560/2017-5 са
предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. 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.
Подносиоци пријаве су благовремено и у целости уплатили прописани износ за
издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
O поднетом захтеву за заштиту података у смислу чл. 45. Закона о заштити
конкуренције (у даљем тексту: Закон), одлучено је посебним закључком.
Увидом у достављену документацију овде учесника концентрације, изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске извештаје, као и
у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично стање.
Учесници у концентрацији
Привредно друштво Evonik је индустријска корпорација основана 2007. године са
седиштем у Есену, Немачка. Ово друштво је у власништву фондације RAG Stiftng из
Немачке. Evonik је једна од водећих светских компанија која се бави производњом и
пласманом специјализованих хемијских производа, и која послује у преко 100 земаља
широм света. Своју целокупну пословну активност Evonik корпорација груписала је у
три пословна сегмента и то: Прехрана и нега (eng. Nutrition and Care), Ефикасност
ресурса (eng. Resource Efficiency) и Специјализовани материјали (eng. Performance
Materials).
-

-

-

Сегмент Прехране и неге обухвата седам пословних линија: Прехрана
животиња, Заштита здравља, Нега беба, Лична нега, Брига о домаћинству,
Удобност и изолација и Интерфејс и перформансе;
Сегмент Ефикасности ресурса садржи девет пословних линија: Активни
оксиданси, Катализатори, Адитиви за премазе, Адитиви за адхезиве и премазе,
Средства за унакрсно повезивање, Полимери високих перформанси, Адитиви
нафте, Силани и Силика;
Сегмент Специјализованих материјала обухвата производњу и продају
полимера и полупроизвода, претежно за пољопривредну, пластичну и
индустрију гума.
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У Републици Србији Evonik нема регистрованих зависних друштава, али је
остварио приход продајом појединачних производа из иностранства.
Други подносилац пријаве DSM је хемијска компанија са седиштем у Холандији.
Ова компанија специјализована је за биолошке науке и науке о материјалима, a њене
акције котирана су на NYSE Euronext берзи. Пословне активности DSM-а подељене су
у три области и то: Прехрана, Специјализовани материјали и Пословање у настанку.
-

-

-

Сегмент Прехране обухвата DSM Nutritional Products и DSM Food Specialties.
Наведени сегменти пословања усмерени су на глобалне индустрије
животињске прехране, људске исхране и освежавајућих пића, фармацеутску
индустрију, прехрану одојчади, дијететске суплементе и личну негу;
Сегмент Специјализованих материјала обухвата DSM Engineering Plastics,
DSM Dyneema и DSM Resins & Functional Materials. Ови сегменти пословања
су активни са технолошки софистицираним производима високог квалитета и
нуде специјализоване производе додатне вредности;
Сегмент Пословања у настанку обухвата DSM Biomedical, Bio-based Products
& Services и DSM Advanced Surfaces. Наведени сегменти пословања
представљају платформу за снажан дугорочни развој, заснован на основним
компетенцијама компаније у биолошким наукама и наукама о материјалима.

DSM у Републици Србији присутан је преко једног зависног друштва DSM
Nutritional Products SRB d.o.o., Рума. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне
регистре (у даљем тексту:АПР) под матичним бројем 21007650, за производњу готове
хране за домаће животиње (шифра делатности: 1091). Оснивач и једини члан овог
домаћег друштва је DSM Nutritional Products Nederland B.V. из Холандије, регистарски
број 30172615.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Предложена концентрација обухвата оснивање два друштва заједничког
улагања, под будућим називом Veramaris (USA) LLC (у даљем тексту: ProdCo) и
Veramaris VOF (у даљем текст: SellCo), или заједно (JV или циљна друштва), од стране
Evonik-a и DSM-a, путем одговарајућих зависних друштава у искључивом власништву.
ProdCo је компанија у приватном власништву основана у САД, која ће бити
одговорна за производњу JV Производа [...]. ProdCo ће производити JV Производ на
основу споразума о производњи закљученог са повезаним друштвом Evonik-a (Evonik
Corp). Друштво SellCo ће бити основано као партнерство по холандском праву, и биће
одговорно за глобалну продају, дистрибуцију и маркетинг JV Производа. [...].
Друштва ProdCo и SellCo ће бити 50% у власништву Evonik-a и 50% у
власништву DSM-a, преко зависних друштава у искључивом власништву. ЈV ће
пословати као заједничко улагање које послује на дугорочној основи и има све
функције независног учесника на тржишту при производњи и комерцијализацији JV
Производа (eng. full-function joint venture).
JV Производ представља потпуно нов производ на тржишту, који би требало да
представља алтернативу за друге изворе Омега-3 масних киселина у производњи
животињске прехране. Овај производ представља први производ за животињску
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прехрану, осим рибљег уља, који садржи еикосапентаеноичну киселину (EPA) и
докосахексаеноичну киселину (DHA), два кључна састојка за прехрану риба и кућних
љубимаца. [...]. Због тога ће JV Производ представљати алтернативу рибљем уљу,
најчешћем састојку животињске прехране, који представља ограничени ресурс, јер се
производи од велике количине рибе мале вредности. Заменом и смањењем потребе за
рибљим уљем, JV Производ ће помоћи у еколошким проблемима претеране
експлоатације океана.
Као правни основ спровођења предметне трансакције, Комисији је од стране
подносилаца пријаве достављен Master уговор, којим се потврђује намера оснивања
JV-a и заједничке комерцијализације JV Производа и Нуспроизвода, путем JV-a. У
склопу предметне трансакције, повезана друштва подносилаца, Evonik Animal Nutrition
GmbH и DSM Nutritional Products SellCo Holding B.V.су закључила SellCo уговор о
заједничком улагању, а Evonik Corp и DSM Nutritional Products LLC су закључили
ProdCo уговор о заједничком улагању, како би прецизирали услове међусобне сарадње.
Након упознавања са садржајем наведених уговора, Комисија је исте оценила као
валидан акт о концентрацији донет у складу са Законом, и исти се налазе у списима
предмета.
Обе компаније биће основане истовремено, у складу са истим Master уговором,
односно за заједничку сврху производње и продаје JV Производа. Поред тога, JV
компаније су обухваћене истим правилима управљања, а матична друштва стичу
истоветни удео и иста овлашћења за одлучивање у оквиру JV компанија.
Након реализоване трансакције, Evonik и DSM ће имати по 50% гласачких
права у оквиру JV-a. Evonik и DSM ће имати право да постављају исти број директора
у управљачка тела ProdCo и SellCo, при чему ни Evonik ни DSM неће имати
одлучујући глас. Поред тога, ни Evonik ни DSM неће имати додатна вето права над
стратешким одлукама. Сходно томе, Evonik и DSM ће имати одлучујући утицај и de
jure заједничку контролу над JV-om.
Предложена трансакција се квалификује као заједничко улагање подносилаца у
циљу стварања новог учесника на тржишту, који послује на дугорочној основи и има
све функције независног учесника на тржишту, у складу са чланом 17. став 1. тачка 3.
Закона.
Испуњеност услова за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3. 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 су
подносиоци пријаве имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61.
Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је благовремена,
јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона.
Релевантно тржиште
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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.
Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне трансакције није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, ни релевантно
географско тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, предметна трансакција
неће имати значајнијих ефеката на конкуренцију у Републици Србији. Предметна
концентрација не проузрокује ни хоризонтална ни вертикална преклапања између
постојећих производа подносилаца и JV-а. Ипак, у циљу достављања потпуних
информација, подносиоци пријаве предложили су да се релевантно тржиште производа
дефинише као тржиште животињске прехране која садржи Омега-3 масне
киселине(DНА, односно ЕРА), као сировине за производњу прехране за подводне
животиње и кућне љубимце. Релевантно тржиште производа поред JV Производа
обухвата и рибље уље и уље из алги. Ово из разлога што је JV Производ у потпуности
заменљив и биће ценовно конкурентан са рибљим уљем као извором Омега 3 масних
киселина које се користе у рибљој прехрани и храни за кућне љубимце [...].
JV ће бити активно у производњи и пласману новог производа, који су Evonik и
DSM заједнички развили заснованог на Омега-3 масним киселинама, а које се добија из
алги, и представља супститут рибљем уљу.
JV Производ се производи сејањем, ферметисањем алги, извлачењем уља из
алги (демулзификацијом) и издвајањем производа алгиног уља након сушења. JV
Производ преставља супститут за рибље уље и претежно ће бити продаван
произвођачима рибље прехране, а мање произвођачима хране за кућне љубимце. [...].
Ниједан од подносилаца пријаве не производи било који производ који се
такмичи са производима JV-а, а JV Производ, као што је напоменуто, представља
потпуно нов производ на тржишту. Предложена трансакција стога неће довести до
било каквих хоризонталних преклапања. [...].
Овакав предлог дефиниције релевантног тржишта производа Комисија је
прихватила као исправан.
Што се тиче географског опсега тржишта предметне концентрације, учесници
сматрају да би релевантно географско тржиште требало дефинисати на националном
нивоу, односно као територију Републике Србије. Комисија је наведени предлог
прихватила као исправан, јер је у складу са законским надлежностима Комисије, која
ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује у
оквиру националне територије.
Као што је наведено, Evonik није активан на релевантном тржишту. Међутим у
току 2016. године пласирао је у Србију, одређене и ограничене количине
полупроизвода [...].
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Компаније из DSM групе нису присутне на тржишту животињске прехране која
садржи Омега-3 масне киселине (тј. рибље уље, JV Производ) у Србији. DSM
процењује да је укупна величина тржишта за животињску прехрану која садржи Омега3 масне киселине у Републици Србији испод /0-5%/ величине тржишта животињске
прехране.
DSM нема сазнања о компанијама која нуде састојке базиране на Омега-3
масним киселинама за животињску прехрану у Србији. Највећи део учесника на
тржишту активних у производњи Омега-3 масних киселина за коришћење у
животињској прехрани (преко 95% тржишта) користи рибље уље. Поред DSM-а, само
пар компанија Alltech, TerraVia, ADM и Daesang користе биомасу од сушених ћелија
алги, али сваки од ових учесника на тржишту има минимално тржишно учешће (испод
/0-5%/) на релевантном тржишту у Европи.
Оцена ефеката концентрације
Стварање заједничког улагања неће проузроковати никакве разлоге за
забринутост из угла прописа о заштити конкуренције. Сарадња између подносилаца се
односи на нов производ, који ниједан од подносилаца не би самостално могао да
производи и продаје. Подносиоци ће приписати све релевантне активности JV-у, те
стога неће конкурисати један другом или JV-у при комерцијализацији JV Производа,
при чему не постоје значајнија преклапања између постојећих производа подносилаца
која би довела до ефеката преливања. Као резултат ове концентрације реално је
очекивати да ће подносиоци пријаве уместо рибљег уља и уља из алги као сировина за
производњу животињске прехране користити управо JV Производ као резултат
заједничког улагања.
С обзиром да не постоје хоризонтална преклапања или вертикалне везе између
подносилаца на релевантном тржишту у Србији, подносиоци сматрају да предложена
трансакција неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције
у Србији.
У складу са наведеним, а на основу анализе свих елемената пријаве и целокупне
документације која је достављена уз њу, Комисија je закључила да је концентрација
дозвољена у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II 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 и против њега се може покренути
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30
дана од дана пријема решења.
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За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана
Законом о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997,
34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011,
93/2012, 93/2014 и 106/2015).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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