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: 6/0-02-604/2017-4
Датум: 12. октобар 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 6/0-02-604/2017-1, од
14.09.2017. године, коју је поднело привредно друштво Verbund AG, са
регистрованим седиштем на адреси Am Hof 6A, 1010 Беч, Аустрија,
регистровано у Привредном суду Беча под бројем FN 76023z и друштво OMV
Аktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на адреси Trabenstraße 6-8, 1020
Беч, Аустрија, регистровано у Привредном суду Беча под бројем FN 93363z, оба
преко заједничког пуномоћника адвоката Бојанe Миљановић из адвокатске
канцеларије Карановић & Николић a.o.д. Београд, улица Ресавска 23, дана 12.
октобра 2017. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје променом облика контроле из појединачне коју има друштво
Verbund AG, са регистрованим седиштем на адреси Am Hof 6A, 1010 Беч,
Аустрија, регистровано у Привредном суду Беча под бројем FN 76023z , у
заједничку контролу коју ће имати Verbund AG и друштво OMV
Аktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на адреси Trabenstraße 6-8, 1020
Беч, Аустрија, регистровано у Привредном суду Беча под бројем FN 93363z ,
над друштвом Smatrics GmbH & Co KG, са регистрованим седиштем на адреси
Еuropaplatz 2, Stiege 4, 3.OG, 1150 Беч, Aустрија, ригистрованим у Привредном
суду Беча под бројем FN 386728v, укључујући његовог неограниченог партнера
E-Mobility Provider Austria GmbH, са регистрованим седиштем на адреси
Еuropaplatz 2, Stiege 4, 3.OG, 1150 Беч, Aустрија, регистрованог у Привредном
суду Беча под бројем FN 386435p, до чега долази на основу Уговора o
купопродаји и Уговора чланова.
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво OMV Аktiengesellschaft, са
регистрованим седиштем на адреси Trabenstraße 6-8, 1020 Беч, Аустрија,
уплатило дана 20.09.2017. године износ од 25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР
на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Друштво Verbund AG, са регистрованим седиштем на адреси Am Hof 6A,
1010 Беч, Аустрија, регистровано у Привредном суду Беча под бројем FN
76023z и друштво OMV Аktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на
адреси Trabenstraße 6-8, 1020 Беч, Аустрија, регистровано у Привредном суду
Беча под бројем FN 93363z , (у даљем тексту: Подносиocи пријаве или Verbund
и OMV ) поднели су заједно Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), дана 14. септембра 2017. године, преко пуномоћника
адвоката Бојанe Mиљановић, из адвокатске канцеларије Карановић & Николић
a.o.д. Београд, улица Ресавска 23, Пријаву концентрације број 6/0-02-604/2017-1
(у даљем тексту: Пријава), са захтевом да Комисија одобри концентрацију у
скраћеном поступку.
Подносиоци пријаве су у складу са чланом 45. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем тексту:
Закон), дана 25.септембра 2017. године поднели 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 делимично усвојила предметни
захтев и донела Закључак о заштити података бр. 6/0-02-604/2017-3 од 10.
октобра 2017. године, који се у овом решењу неће даље образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета
пријава заједничка у смислу члана 63. став 3 Закона, да је 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 у скраћеном поступку.
Подносилац пријаве OMV је благовремено и у целости уплатио цео
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 Verbund је аустријска електро-енергетска
компанија са седиштему Бечу. Основна делатност овог друштва, његових
зависних и повезаних друштава, јесте производња, трговина, пренос и
малопродаја електрочне енергије крајњим потрошачима. Verbund је холдинг
компанија целе Verbund корпоративне групе, која је активна широм Европе.
Активности групе су ипак, углавном усмерене на Аустрију.
У Србији, Verbund има регистровано зависно друштво Verbund Trading
Serbia d.o.o. Beograd, матични број 20279150, са седиштем у улици Рашка
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Димитријевића 13/4 Београд. Претежна регистрована делатност зависног
друштва је Трговина електричном енергијом, шифра: 3514.
OMV Grupa је интегрисана корпорација за нафту и гас са седиштем у
Бечу, која је активна и на вертикално вишем тржишту за истраживање и
производњу нафте и природног гаса, као и на вертикално нижим повезаним
тржиштима за прераду и дистрибуцију нафтних производа (укључујући
петрохемијске производе), као и у увозу и дистрибуцији природног гаса,
укључујући малопродају на бензинским пумпама.
У Србији, OMV има регистровано зависно друштво OMV Serbia d.o.o.
Beograd, матични број 17321480, са седиштем у улици Омладинских бригада
90а Београд. Претежна регистрована делатност зависног друштва је Трговина на
велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима, шифра:
4671.
Verbund тренутно има појединачну контролу над Smatrics GmbH & Co
KG, као Циљном друштву.
Smatrics GmbH & Co KG (у даљем тексту: Smatrics) је првобитно основан
као друштво заједничког улагања између Verbund и Siemens-a, међутим Verbund
је накнадно стекао појединачну контролу над друштвом, при чему Siemens
тренутно има само мањински удео.
Smatrics својим клијентима пружа услуге неопходне за рад електричних
возила, т.ј. возила на електрични погон. Конкретно, пружа инфраструктуру за
пуњење батерија, електричну енергију из обновљивих извора и информативне
услуге (пружање информација у вези са возилима на електрични погон).
Smatrics нуди приватним и комерцијалним корисницима електричних возила
пакет услуга за електрична возила, т.ј. пакет услуга „Е-покретљивости“ (енгл.
package of elektro-mobility services). Smatrics је тренутно претежно активан на
аустријском тржишту.
Smatrics је активан и у пружању услуга „Е-покретљивости“ које су
неопходне за управљање електричним возилом крајњим корисницима, али и у
постављању инфраструктуре за пуњење возила, укључујући инсталације и
управљање станицама за пуњење (укључујући и станице за брзо пуњење),
снабдевање електричном енергијом и пратеће услуге (одржавање корисничке
линије, издавање рачуна, усмеравање итд.). Услуге које Smatrics пружа су
доступне свим корисницима електричних возила и отворене су за сва трећа лица
која су потенцијални пружаоци услуга „Е-покретљивости“, у складу са
међународним стандардима. Smatrics није активан у снабдевању тржишта
електричним возилима и/или батеријама т.ј. акумулаторима, али је компанија
успоставила и развила сарадњу са свим највећим произвођачима возила.
У Србији, Smatrics уопште није присутан.
Smatrics формално обухвата два правна лица, Smatrics GmbH & Co KG и
E-Mobility Provider Austria GmbH, јер се ради о Командитном друштву где је
Smatrics командитор, а E-Mobility Provider члан друштва са неограниченом
одговорношћу (комплемантар). Стога је Smatrics у предметној концентрацији
Циљно друштво заједно, т.ј. укључујући и његовог неограниченог партнера EMobility Provider Austria GmbH.
Циљно друштво није присутно у Србији и није остварило приход у
Србији у 2016. години, а укупан консолидовани светски приход Циљног
друштва у 2016. години износио је [...] ЕУР.
У 2016. години укупан консолидовани светски приход Verbund-а је
износио преко 2,8 милијарде ЕУР, а OMV-а 19,26 милијарди ЕУР.
3

У Србији у 2016. години, Verbund је остварио приход од око 1 милион
ЕУР, а OMV је остварио приход од 127 милиона ЕУР.
2. Опис концентрације и акт о концентрацији
Предметна концентрација настаје стицањем заједничке контроле,
променом облика контроле из појединачне у заједничку у смислу члана 17. став
1. тачка 3) Закона, од стране друштaва Verbund AG и OMV Аktiengesellschaft ,
над друштвом Smatrics GmbH & Co KG укључујући и његовог члана E-Mobility
Provider Austria GmbH, путем Уговора о купопродаји и Уговора чланова.
Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне
трансакције, Комисији је од стране Подносилаца пријаве достављено Писмо о
намери које су потписали Verbund и OMV, тако што је потпис Verbund-а оверио
надлежни јавни бележник у Бечу дана 23.08.2017. године, а потпис OMV- а,
други надлежни јавни бележник дана 11.09.2017. године. Писмо о намери има
за циљ да служи као оквир по којем ће стране потписнице приступити у
извршењу трансакције.
Трансакција се тиче промене из појединачне контроле коју тренутно има
Verbund, у заједничку контролу коју ће стећи Verbund и OMV над Циљним
друштвом, односно Smatrics-оm.
OMV планира да индиректно стекне [...]% удела у Smatrics-u на основу
Уговора о купопродаји и заједничку контролу над Smatrics-оm на основу
Уговора чланова из 2017. године. Планирано је да се потписивање Уговора о
купопродаји и Уговора чланова из 2017. године, и затварање трансакције обави
[...] након прибављања свих неопходних одобрења концентрације.
Пре спровођења трансакције Verbund има [...]% удела у Циљном
друштву, а Siemens [...]% удела. Након реализације трансакције Verbund ће
имати [...]% удела, OMV [...]% удела и Smatrics [...]% удела, чиме ће Verbund и
OMV стећи заједничку контролу над Циљним друштвом, а Smatrics ће остати
мањински акционар.
Комисија је предметно Писмо о намери оценила као валидан акт о
стицању заједничке контроле над другим 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 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.
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 и 2 Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у складу
са чланом 6. став 1. тачке 1) Уредбе, по којој се одлучује у скраћеном поступку.
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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.
Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне концентрације није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, ни релевантно
географско тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, трансакција неће
имати било каквих ефеката на конкуренцију у Србији, обзиром да учесници
концентрације нису присутни на релевантном тржишту у Србији. Стога сматрају,
да због ове чињенице, а у складу са претходном праксом Комисије, прецизна
дефиниција релевантног тржишта може остати отворена.
Ипак, у циљу пружања комплетних информација, Подносиоци сматрају да
би се релевантно тржиште производа за пријављену концентрацију, с обзиром на
пословне активности Циљног друштва, могло дефинисати као тржиште
пружања е-мobillity usluga-услуга електро мобилноси (енгл. the provision of
electro-mobility services).
Циљно друштво- Smatrics је активан у пружању „Е-мобилности, односно
„Е-покретљивости“. Smatrics нуди пакет услуга корисницима електричних
возила, које се састоје од следећих услуга: постављање инфраструктуре за
пуњење, укључујући инсталације и управљање јавно доступним и приватним
станицама за пуњење (укључујући станице за брзо пуњење), снабдевање
електричном енергијом и пратеће услуге (одржавање корисничке линије,
издавање рачуна, усмеравање и сл.).
Подносилац OMV је, између осталог, активан у управљању бензинским
пумпама које могу да подрже и станице за пуњење вoзила на електрични погон
којом управља Smatrics. Главне услуге које ће пружати Smatrics састоје се од
следећих услуга:
- Снабдевање електричном енергијом возила из обновљивих извора;
- Инфраструктура за пуњење возила;
- Подршка корисницима која се састоји од пружања информација као што
су информације о доступним станицама за пуњење, планирање рута,
најближи сервис у случају квара итд.
Овако предложену дефиницију релевантног тржишта, Подносиоци сматрају
конзистентном са претходном праксом Комисије и одлуком Европске Комисије у
случају М.661-Verbund/Siemens/E-Mobility Provider Ausria.
Комисија је приликом дефинисања релевантног тржишта производа
пошла од пословних активности Циљног друштва, као и чињенице да тренутно
није присутно на релевантном тришту у Србији. Предложена дефиниција
релевантног тржишта производа, као тржишта пружања Е-mobility услуга је
шира дефиниција релевантног тржишта, које је могуће сегментирати на ужа што
проистиче и из више врста услуга које корисницима може да понуди Smatrics
као Циљно друштво. Снабдевање возила електричном енергијом може бити
једно, а Инфраструктура за пуњење возила друго релевантно тржиште. Подршка
корисницима која се састоји у пружању информација, такође може бити посебно
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тржиште али и комплементарна услуга претходно наведеним тржиштима.
Међутим, имајући у виду да се у конкретном случају ради о новом тржишту,
односно о тржишту у настајању, посебно у Србији, као и претходну праксу
Комисије и Европску праксу, Комисија је прихватила предлог Подносилаца, па је
као релевантно тржиште производа за потребе ове концентрације утврдила
тржиште пружања електромобилних (Е-mobility) услуга.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносиоци пријаве су
предложили дефинисање релевантног географског опсега тржишта, као
тржишта територије Републике Србије, што је у складу са надлежностима
Комисије, па је као релевантно географско тржиште Комисија утврдила
тржиште Републике Србије.
5. Оцена ефеката концентрације
Нико од учесника у концентрацији није присутан на релевантном
тржишту у Србији, па Подносиоци сматрају да трансакција неће довести до
било каквог спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције, нити
довести до јачања доминантног положаја на српском тржишту.
Према наводима Подносица пријаве, учесници нису остварили било какву
продају на релевантном тржишту у Србији, па због чињенице да учесници нису
присутни на релевантном тржишта, нису у могућности да одреде величину
релевантног тржишта у Србији. Из истог разлога Подносиоци пријаве немају
информације о стању конкуренције у Србији нити о тржишним уделима
конкурената. Ради се о релевантном тржишту које је у настајању и у Европи,
због чега релевантно тржиште још увек није развијено у Србији.
У оцени ефеката предметне концентрације Комисија је на основу aнализe
целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених чињеница у
овом поступку, закључила да учесници концентрације нису присутни на
дефинисаном релевантном тржишту у Србији, и да трансакција неће имати
негативан утицај по конкуренцију у Србији, јер се ради о екстратериторијалној
концентрацији, чији се ефекти не испољавају негативно на тржишту Србије.
Спровођењем концентрације, неће доћи до хоризонталних преклапања,
нити ди вертикалних веза између учесника у Србији. Трансакција неће довести
до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту
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 II 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.
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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.
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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