
 
Објављени текст садржи заштићенe 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 6/0-02-656/2017-1, коју је дана 13. октобра 

2017. године поднело привредно друштво , CTH Invest S.А., са седиштем на адреси 

Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија, регистровано под бројем 

0660.681.450, преко пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић и других из Ортачко 

адвокатског друштва Прица и партнери, Београд, Косанчићев венац 27. новмбра 2017. 

године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

            I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем индиректне контроле од стране друштва CTH Invest S.А., са 

седиштем на адреси Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија, регистрованог 

под бројем 0660.681.450, преко свог зависног душтва Pontiac Holdco Inc., 

регистрованог под бројем 658824 у држави Делавер, са седиштем на адреси Corporation 

Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaver 19801, над  

друштвом Ferrara Candy Company Holdings, Inc., регистрованим при Регистру 

компанија државе Делавер под бројем 5139840, са седиштем 5353 Lauby Road, North 

Conton, OH 44720 САД,  до које долази на основу Уговора и Плана спајања.   

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво CTH Invest S.А., са 

седиштем на адреси Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија уплатило дана 

18.10.2017. године износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР, на  рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције, што представља прописани износ таксе за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

                                                   

 

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-656/2017-8 

Датум: 27. новембар 2017. године 

Б е о г р а д 
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                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

          Привредно друштво, CTH Invest S.А., са седиштем на адреси Place de la Sainte-

Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија, регистровано под бројем 0660.681.450, поднело је дана  

13.10.2017. године,  преко пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић и других из 

Ортачко адвокатског друштва Прица и партнери, Београд, Косанчићев венац 20 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације 

која је заведена под бројем  6/0-02-656/2017-1. Пријава је допуњена поднеском број 

6/0-02-656/2017-3 од 30.10.2017. године и поднеском број 6/0-02-656/2017-6 од 

21.11.2017. године.   

         На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције(„Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је дана 01. новембра 2017. 

године, поднео Комисији и захтев за заштиту одређених података садржаних у Пријави 

концентрације. Садржину захтева представља спецификација података и информација 

чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о 

чему је Комисија  донела   посебан Закључак о заштити података број 6/0-02-656/2017-

7, који се у овом решењу даље неће образлагати.  

        Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава 

у скраћеном облику, потпуна и у складу 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 концентрације 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 овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

 Подносилац пријаве и стицалац у концентрацији је привредно друштво CTH 

Invest S.А., са седиштем на адреси Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија, 

регистровано под бројем 0660.681.450 (у даљем тексту: CTH или Подносилац). CTH 

Invest S.А., je белгијско друштво основано у августу 2016.године. Пословна делатност 

CTH је извршење, у било ком облику, свих индустријских, комерцијалних, 

финансијских обавеза везаних за покретну или непокретну имовину, операција које се 

директно односе на стварање, управљање, финансирање било ког учесника или 

друштва чији је циљ обављање било којих операција, у било ком облику, као и 

управљање и развој, било трајно или привремено, портфолијима отвореним за те сврхе. 

          Подносилац CTH је лице које је повезано са Ferrero групом компанија, преко 

заједничког контролног лица (у даљем тексту: Ferrero). 

         Посредно зависно друштво  подносиоца CTH-а је, друштво Fitzroy Merger Co., са 

седиштем на адреси Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, 

County of New Castle, Delaware 19801 (у даљем тексту: Fitzroy) . Ово зависно друштво 

подносиоца, основано и постојеће у складу са законима државе Делавер, Сједињене 

Америчке Државе, регистровано је у септембру 2017. године под регистрационим 

бројем 6552085. CTH је упроцесу интерне реорганизације унутар групе друштава, 

продао свој удео у друштву Fitzroy, друштву Pontiac Holdco Inc., регистрованом под 

бројем 658824 у држави Делавер, са седиштемна адреси Corporation Trust Center, 1209 

Orange Street, Wilmington, Okrug New Castle, Delaver 19801 ( у даљем тексту: Pontiac 
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Holdco), на тај начин што је CTH основао ново друштво за потребе ове трансакције, 

[...], а ово друштво је основало ново друштво [...] , које представља холдинг компанију. 

На тај начин,  Fitzroy је остао посредно зависно друштво CTH, у власништву CTH-овог 

зависног друштва [...].  

          Друштво CTH и друштва која су под његовом искључивом контролом нису 

присутна на тржишту Србије.   

         Ferrero је произвођач прехрамбених производа, активан у производњи и продаји 

слаткиша и других слатких производа (нпр. чоколадних слаткиша, бомбона, ужина и 

слатких намаза). Од 2013. године Ferrero је такође активан у набавци и испоруци 

јестивих и орашастих производа, а посебно лешника. 

Ferrero има регистровано зависно друштво у Србији, друштво „Агрисер“ д.о.о. 

Алекса Шантић из Сомбора матични број 20980974, које је 100%  зависно друштво 

Ferrero Trading Lux S.A. Luxemourg. „Агрисер“ д.о.о. је регистрован за гајење осталог 

дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа- шифра делатности 0125. 

 Циљно друштво у предметној концентрацији је Ferrara Candy Company Holdings, 

Inc., регистровано при Регистру компанија државе Делавер под бројем 5139840, са 

седиштем 5353 Lauby Road, North Conton, OH 44720 САД (у даљем тексту: Ferrara или 

Циљно друштво). Ferrara је крајње „друштво мајка“ Ferrara групе, која је произвођач  

слаткиша на тржишту у Сједињеним америчким државама. Ferrara производи и продаје 

слаткише, укључујући воћне ужине и гумене медведиће („gummy bears“) са 

производном линијом коју чине одавно основани брендови, укључујући, Trolli, Black 

Forest, Lemonheads, Atomic Fireballs, Red Hots, и Original Boston Baked Beans, Branch's, 

Chuckles, Jujyfruits, и Now u Later.  

           Друштво Ferrara није присутно на тржишту Србије. 

           Подносилац пријаве друштво CTH је основано у августу  2016. године, али је у 

истој години остварило укупан приход преко својих повезаних лица, на светском нивоу 

у износу од [...]ЕУР, док у Србији друштво CTH није остварило приход. 

            Ferrero је у 2016. години остварио укупан приход на светском нивоу у износу од 

10.325,8 милиона ЕУР, а у Србији у истој години приход од [...] ЕУР. Укупан приход 

зависног друштва Ferrero-а у Србији у 2016.години, друштва „Агрисер“ износио је 1,4 

милиона ЕУР, што уједно чини и његов светски приход. 

            Циљно друштво Ferrara у Србији није остварило никакав приход у 2016. години, 

а његов укупан светски приход у 2016. години износио је [...]ЕУР. 

              

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Концентрација настаје тако што Подносилац пријаве CTH стиче индиректну 

контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона над Циљним друштвом Ferrara,  

путем Уговора и Плана спајања.   

Као акт о концентрацији достављен је Уговор и План спајања од 28. септембра  

2017. године, који је закључен  између CTH Invest S.А., као купца, Fitzroy Merger Co., 

као учесник припајања, Ferrara Candy Company Holdings, Inc., као Циљног друштва и 

Catteron Management Company L.L.C., друштва са ограниченом одговорношћу из 

Делавера, као представника акционара.  

Планираном трансакцијом у складу са Уговором и Планом припајања, CTH као 

купац, преко свог друштва ([...]) које је под контролом CTH, стиче индиректну 

контролу над Циљним друштвом Ferrara, након што друштво Fitzroy Merger Co., које је 

индиректно зависно друштво у  власништву  CTH-овог зависног друштва ([...]), буде 

припојено „са и у“ Циљно друштво. Припајањем, друштво Fitzroy ће престати да 
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постоји, а Циљно друштво Ferrara биће ентитет који наставља своје пословање према 

законима  државе Делавер у Сједињеним Америчким Државама, као потпуно зависно 

друштво CTH-а.   

          Описана пословна трансакција одговара статусној промени припајања из члана 

486. Закона о привредним друштвима Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 

36/2011, 99/2011, и 5/2015) , који прописује: „ Једно или више друштава може се 

припојити другом друштву преношењем на то друштво целокупне имовине и обавеза, 

чиме друштво које се припаја престаје да постоји без спровођења поступка 

ликвидације“. 

 Комисија је наведени Уговор и План припајања прихватила као ваљани правни 

основ настанка концентрације.  

 

3. Испуњеност услова за подношењe 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 je Подносилац пријаве  имао обавезу да 

пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2016. години  

вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као 

услова за пријаву концентрације.  

 Пријава концентрације је благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. 

став 1. тачка 1) Закона. 

 

 

4. Релевантно тржиште 

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште 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 или 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.  

          По схватању Подносиоца, дефиниција релевантног тржишта производа може 

остати отворена из разлога што Циљно друштво није присутно на српском тржишту  

због чега не може бити  конкурентских преклапања у Србији.  

         Ипак, у циљу  потпуности, Подносилац пријаве је при дефинисању релевантног 

тржишта производа пошао од активности страна у предметној трансакцији, па је као 

потенцијална тржишта везана за предметну трансакцију, дефинисао следећа 

релевантна тржишта:  

 

А. Тржиште производње и продаје чоколадних слаткиша, потенцијално подељено на 

сегменте чоколадица, сезонских производа, чоколадних табли, чоколадних залогајчића, 

пралина и специјалитета, све националног обима; 

 

Б. Тржиште производње и продаје шећерних слаткиша, националног обима; 
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В. Тржиште производње и продаје слатких намаза, националног обима; и 

 

Г. Тржиште производње и продаје свежих млечних слаткиша и слатких ужина, 

националног обима. 

 

         Предложене дефиниције потенцијалних релевантних тржишта, Комисија је 

ценила пре свега са аспетка активности Циљног друштва, па је као релевантно 

тршиште производа за потребе ове концентрације утврдила само тржиште производње 

и продаје шећерних слаткиша националног обима, као тржишта глобалне активности 

Циљног друштва, налазећи истовремено да остала предложена тржишта, нису 

релевантна за оцену допуштености предложене трансакције, из разлога што на тим 

тржиштима није присутно Циљно друштво, већ само стицалац, због чега концентрација 

на тим тржиштима не може имати никаквих ефеката. 

          Тржиште шећерних слаткиша укључује бомбоне које се припремају растварањем 

шећера у води или млеку и даљом обрадом у различите врсте слаткиша, који се 

конзумирају не зарад утољења глади, већ ради чистог уживања или оралне хигијене 

(пастиле, тврде бомбоне, жваке).   

          На овом тржишту Циљно друштво није присутно у Србији, а Ferrero је само 

маргинално активан на српском тржишту шећерних слаткиша. Међутим, и поред тога 

тржиште шећерних слаткиша је утврђено као релевантно од стране Комисије, као 

једино о свих предложених од стране Подносиоца пријаве, на коме би могло да дође до 

промена услед спровођења предметне трансакције.   

           

            У дефинисању релевантног географског тржишта, подносилац је у складу са 

приступом Европске Комисије у предмету Fererro/Oltan (COMP/M.7340) и другим, 

предложио релевантно географско тржиште, најмање националног обима. 

           Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, 

што је био и предлог Подносиоца пријаве, а Комисија је полазећи од законске 

дефиниције из члана 6. Закона, узела географски опсег Републике Србије као 

релевантно географско тржиште, јер из природе предложене трансакције, не проистиче 

никакво њено дејство само на посебном или ужем подручју у Србији.  

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији.  

          Подносилац пријаве је за  предложена релевантна тржишта дао процене укупне 

величине тих тржишта, затим процене тржишног учешћа Ferrero-а, на сваком 

релевантном тржишту и процене учешћа главних конкурената, и по обиму и по по 

вредности продаје. Међутим, како предложеном трансакцијом не долази до промене на 

утврђеном релевантном тржишту, нити било ком од предложених  тржишта у Србији, 

Комисија налази да образлагање величине тржишта и тржишних учешћа није 

неопходно за оцену ефеката концентрације. При том, Комисија је имала у виду да 

учесник концентрације, односно Циљно друштво Ferrarа није присутно на тржишту 

Србије, па нема ни тржишно учешће ни на уврђеном релевантном тржишту, нити на 
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било ком потенцијално релевантном тржишту производа, које је предложио 

Подносилац пријаве. 

            Комисија је имала у виду де је део Ferrerо групе регистрован у Србији, друштво 

„Агрисер“ д.о.о. које се бави  гајењем осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа. 

Ова чињеница, међутим, не упућује да због предметне трансакције долази до промена 

или ефеката на вертикално повезаном тржишту лешника као састојка у производњи 

чоколадних посластица, на тржишту Србије, из разлога што Циљно друштво нема 

никакво присуство у Републици Србији, па је Комисија овоме дала само чињенично 

информативни значај. 

            На основу изложеног, Комисија оцењује да између учесника концентрације на  

тржишту Републике Србије нема хоризонталних веза нити вертикалних преклапања на 

утврђеном релевантном тржишту, због чега на релевантном тржишту не долази по 

повећања тржишног удела Подносиоца пријаве. 

          Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона. 

         У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона и  одлучено је као у ставу I 

диспозитивa овог решења. 

         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. 

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 

  

 

 

 


