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

Реп ублик а Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-612/2017-8
Датум: 30. октобар 2017. године
Београд

Члан Саветa Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника
Комисије број: 1/0-06-165/2017-10 од 02.06.2017. године, 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 6/0-02612/2017-1, од 20.09.2017. године, коју је поднело привредно друштво Schneider
Electric SE, са регистрованим седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 92500,
Rueil Malmaison, Француска, регистровано у Регистру Привредног суду Nanter,
Француска под бројем 542 048 574 R.C.S., преко пуномоћника адвоката Марине
Булатовић из Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића 186, дана 30. октобра
2017. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Schneider
Electric SE, са регистрованим седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 92500,
Rueil Malmaison, Француска, регистровано у Регистру Привредног суду Nanter,
Француска, под бројем 542 048 574 R.C.S. , над друштвом AVEVA Group Plc.,
основаном у Енглеској и Велсу под регистарским бројем 2937296, са
регистрованим седиштем на адреси High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3
0HB, Енглеска и Велс , до чега долази на основу Уговора o спајању.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво Schneider Electric SE, са
регистрованим седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 92500, Rueil
Malmaison, Француска, уплатило дана 25.09.2017. 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.
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Образложење
Друштво Schneider Electric SE, са регистрованим седиштем на адреси 35
rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Француска, регистровано у Регистру
Привредног суду Nanter, Француска, под бројем 542 048 574 R.C.S., (у даљем
тексту: Подносилац пријаве или Schneider Electric) поднело је Комисији за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 20. септембра 2017.
године, преко пуномоћника адвоката Марине Булатовић из Београда, Булевар
Арсенија Чарнојевића 186, Пријаву концентрације број 6/0-02-612/2017-1 (у
даљем тексту: Пријава), са захтевом да Комисија одобри концентрацију у
скраћеном поступку. Пријава је допуњавана поднесцима број 6/0-02-612/2017-2
од 25.09.2017. године, 6/0-02-612/2017-3 од 06.10.2017. године, 6/0-02-612/20174 од 09.10.2017. године и 6/0-02-612/2017-5 од 19.10.2017. године, чиме је
Пријава постала комплетна.
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 19. октобра 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 делимично усвојила предметни
захтев и донела Закључак о заштити података бр. 6/0-02-612/2017-7 од 27.
октобра 2017. године, који се у овом решењу неће даље образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета
пријава у смислу члана 63. став 1. тачка 1) 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 Schneider Electric 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 и стицалац контроле у предметној трансакцији
друштво Schneider Electric је друштво основано у Француској чија је примарна
активност у производњи и продаји система за управљање енергијом.
Активности друштва Schneider Electric су прошле битну трансформацију у
последњих 15 година. Од фокуса на дистрибуцију електричне енергије и
контролу пре 2000. године, дошло је до развоја управљања енергијом, које се
састоји од пружања решења енергетске ефикасности како би се помогло
купцима да остваре бољу продуктивност уз потрошњу мање ресурса. Друштво
пружа производе и решења за машине за аутоматизацију и контролу,
производне погоне и индустријска постројења. То обухвата хардвере, као што
су терминали за повезивање човека и машине (Human Machine Interface- даље
„HMI“), покретачи мотора, уређаји за сигнализацију, механички или
безконтактни сензори присуства (on/off), сензори за температутру и притисак,
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и.т.д., као и софтверске примене за поступке симулације и дизајна, контроле
индустријских операција и менаџмента, планирање и заказивање.
У Србији, Schneider Electric има два регистрованa зависнa друштва:
Schneider Electric Srbiјa d.o.o. Beograd (Schneider Srbiјa ), матични број 1740822,
са седиштем у Новом Београду, ул. Владимира Поповића 38-40 и Schneider
Electric DMS NS d.o.o. Нови Сад (Schneider DMS), матични број 20422882, са
седиштем у Новом Саду, ул. Народног Фронта 25 А,Б,Ц,Д.
Schneider Srbiјa врши продају производа за дистрибуцију електричне
енергије, аутоматизацију и контролу и такође пружа повезане услуге које
укључују поправке и испитивања система. Претежна делатност овог друштва је
трговина на велико машинама и опремом, шифра-4669.
Schneider DMS врши истраживање, развој и инжињеринг у области
софтверског инжењерства за управљање електричне енергије. Претежна
делатност овог друштва је рачунарско програмирање, шифра 6201.
Циљно друштво у предметној концентрацији је AVEVA Group Plc. (у
даљем тексту: AVEVA или Циљно друштво), друштво основано у Енглеској и
Велсу под регистарским бројем 2937296, са регистрованим седиштем на адреси
High Cross, Madingley Road, Cambridge CB30HB, Енглеска и Велс.
Друштво AVEVA је пружалац технолошких решења и софтвера за
управљање информацијама у вези са инжењерингом. Понуда овог друштва
укључује (i) софтвер за индустријски инжењеринг и дизајн, (ii) софтвер за
пројектовање и изградњу бродова и „offshore“ пројеката, и (iii) софтверске
апликације на нивоу друштва, које пружају могућност за управљање
информацијама у вези са инжењерингом. Друштво AVEVA се котира на берзи у
Лондону.
Друштво AVEVA нема регистровано присуство у Србији. Међутим,
AVEVA је остварила [...] приход у Србији у 2016. години ( Финансијска година
је завршена на дан 31. марта 2017. године) у износу од [...] ЕУР, од продаје
тродимензионалног дизајна индустријских постројења под брендом AVEVA
Everything 3D („E3D“).
Укупан светски приход Циљно друштва - AVEVA у 2016. години,
износио је приближно 256. 446.821 ЕУР, а укупан светски приход Подносиоца
пријаве Schneider Electric у 2016. години износио је 24.693 милиона ЕУР.
У Србији у 2016. години Schneider Electric је остварио укупан приход
преко својих зависних друштава, Schneider Srbiјa од 17.932.281 ЕУР и Schneider
DMS од 32.904.878 ЕУР.
2. Опис концентрације и акт о концентрацији
Предметна концентрација настаје стицањем појединачне контроле, у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, од стране друштва Schneider Electric
SE, над друштвом AVEVA Group Plc., путем Уговора о спајању.
Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне
трансакције, Комисији је од стране Подносиоца пријаве достављен Уговор о
спајању закључен 05.септембра 2017.године између AVEVA Group Plc., и
Schneider Electric SE , који уређује права и обавезе уговорних страна у вези са
предложеном трансакцијом.
Трансакција се састоји у томе што AVEVA намерава да безготовински и
без дугова (debt-free cash-free) стекне Schneider softver, чиме ће се формирати
„Увећана AVEVA група“, а Schneider Electric ће потом извршити уплату од 550
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милиона фунти AVEVA Plc., као накнаду за нове акције друштва AVEVA, које
ће бити издате душтву Schneider Electric, тако да након тога друштво Schneider
Electric стекне 60% капитал учешћа у уваћаној AVEVA групи, чиме ће стећи и
искључиву контролу над Циљним друштвом, односно групом.
Комисија је предметни Уговор о спајању оценила као валидан акт о
стицању појединачне 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 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 пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника
у концентрацији у 2016. години, која је за учеснике финансијски завршена 31.
марта 2017. године, 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.
тачке 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). У складу 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.
Подносилац пријаве истиче да се предложена трансакција одвија у
области софтвера, тј. прецизније у области дигиталних алата за инжењерски
дизајн (енгл. Еngineering Design Tools, у даљем тексту: EDT), што укључује
моделовање, осмишљавање шематизације и израду решења за подршку
инжењерским делатностима.
AVEVA нуди EDT, који могу даље бити подељени на:
- EDT за дизајн индустријских постојења, што укључује технолошка
решања за израду дводимензионалног и тродимензионалног дизајна,
нацрта и дијаграма ради пружања подршке инжењерским делатностима,
као и пружање могућности управљања материјалом, планирање и
осмишљавање, производњу и управљање изградњом комплексне
инжењерске имовине и објеката у индустрији нафте и гаса, снабдевања
струјом, хемијској и индустрији бродоградње. EDT друштва AVEVA за
дизајн индустријских постојења, продају се између осталог, под
брендовима AVEVA Diagrams, AVEVA P&ID, AVEVA Electrical, AVEVA
Ingineering, AVEVA Instrumentation, AVEVA PDMS, AVEVA Bocad,
AVEVA Marine, AVEVA Everything 3D (E3D), AVEVA ERM, AVEVA
Material, AVEVA Planning и AVEVA Production;
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EDT за инфраструктуру и архитектуру, инжењеринг и изградњу
(Architecture, Engineering and Construction- AEC) / информациони
моделинг у вези са зградама (Building information Modeling- BIM), што
укључује технолошка решења за дизајн конструкцијског челика и
технологију за ласерско управљање подацима за изградњу зграда,
објеката и постројења, инфраструктурне пројекте и пројекте
високоградње и изградње саобраћајне инфраструктуре. EDT друштва
AVEVA за инфраструктуру и AEC/ BIM продаје се под брендовима као
што су AVEVA Bocad и AVEVA LFM.
У Србији друштво AVEVA продаје
EDT за дизајн индустријских
постројења под брендом AVEVA E3D. Са друге стране Подносилац пријаве
друштво Schneider Electric није активно у EDT сектору у Србији.
Подносилац пријаве је навео праксу Комисије и Еропске Комисије из које
закључује да се у оваквим трансакцијама оцена конкуренције врши на нивоу
софтферске категорије. У том смислу, навео је предмет Комисије Schneider
Electric/Invensys, и случај Европске Комисије Simens/UGS и Dassault
Systemes/IBM DS PLM software bussines. Међутим, у наведеним примерима ради
се о различитим софтверским производима који нису међусобно заменљиви.
Имајући у виду наведено и да се активности страна у трансакцији не
преклапају, Подносилац пријаве сматра да прецизна дефиниција релевантног
тржишта производа може остати отворена, јер без обзира на дефиницију,
предложена трансакција неће довести до стварања или јачања доминантног
положаја у Србији.
Комисија је приликом дефинисања релевантног тржишта производа
пошла од пословних активности Циљног друштва, његовог ограниченог
присуства на тришту у Србији и чињенице да између учесника нема преклапања
на тржишту Србије. Осим тога цењена је претходна пракса Комисије и Европске
Комисије, па је као релевантно тржиште производа за потребе ове
концентрације, Комисија утврдила тржиште дигиталних алата за инжењерски
дизајн (Еngineering Design Tools- EDT). Даља подела EDT тржишта са аспекта
активности Циљног друштва, као EDT тржишта за дизајн индустријских
постројења, односно EDT тржишта за инфраструктуру и архитектуру,
инжењеринг и изградњу / информациони моделинг у вези са зградама, није
потребна по оцени Комисије, из разлога ограниченог присуства AVEVA-е на
српском тржишту и одсуства преклапања са Schneider Electric као стицаоцем у
EDT сектору у Србији.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве сматра
да је тржиште софтверских решења глобално, стим што за сврху подношења ове
пријаве
предлаже
дефинисање релевантног географског тржишта, као
тржишта, најмање целокупне 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
Подносилац пријаве друштво Schneider Electric није присутан на
релевантном тржишту у Србији, па стога не прати стање конкуренције на
релевантном тржишту и нема податке о величини тржишта и тржишним
уделима актера на том тржишту.
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Циљно друштво има ограничено присуство на релевантном тржишту у
Србији, само једног купца и мали приход од продаје.
Продају врши директно кроз своје друштво из Немачке или преко продајног
агента из Мађарске. Стога, ни друштво AVEVA нема податке о тржишним
уделима конкурената, а као основу свог тржишног учешћа узима вредност своје
продаје у 2016. години, што чини веома мали проценат тржишног учешћа испод
[0-5]%. Оваква метода процене величине релевантног тржишта (према малом
приходу и ниском проценту) даје као резултат и процену о веома скромној
величини, односно укупној вредности релевантног тржишта.
AVEVA има сазнања о следећим конкурентима на релевантном тржишту:
Autodesk, Hexagon ( Intergaph) и Bentley Systems, који су на српском тржишту
присутни десетак година, и нема сазнања о значајнм уласцима на српско
тржиште у 2016. и 2017. години.
Према оцени Подносиоца пријаве, с обзиром да се активности учесника
концентрације не преклапају у Србији, стање конкуренције на релевантном
тржишту се неће променити а предложена трансакција неће изазвати било какво
спречавање, ограничавање или нарушавање конуренције, нити довести до
стварања или јачања доминантног положаја 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 Подносилац пријаве и стицалац
контроле није присутан на дефинисаном релевантном тржишту у Србији, те да
Циљно друштво има ограничено присуство, 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.
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
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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).
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић, члан Савета
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