Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-680/2017-6
Датум: 13. новембар 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 6/0-02-680/2017-1, коју је дана 27. октобра 2017. године
поднело привредно друштво Direktna Banka a.d. Kragujevac, сa седиштем на адреси
Краља Петра I 26, Крагујевац, преко пуномоћника, адвоката Игора Исаиловића и
осталих адвоката из адвокатске канцеларије Isailović & partners из Београда, Балканска
16, дана 13. новембра 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва Direktna banka a.d.
Kragujevac, сa седиштем на адреси Краља Петра I 26, Крагујевац, Србија, матични број
07654812, над друштвом Piraeus Bank Akcionarsko Društvo Beograd (Novi Beograd), са
седиштем на адреси Mилентија Поповића 5 б, Нови Београд, Београд, Србија,
матични број 17082990, куповином 100% акција, као и посредне контроле над
друштвом Piraeus Leasing d.o.o. Beograd, сa седиштем на адреси Mилентија Поповића
5 б, матични број 20321415.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Direktna banka a.d.
Kragujevac, сa седиштем на адреси Краља Петра I 26, Крагујевац, уплатио износ од
2.981.790,00 (двамилионадеветстoосамдесетједнухиљадуседамстодеведесет и 00/100)
динара, дана 01. новембра 2017. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције
што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Direktna Banka a.d., са седиштем на адреси Краља Петра I 26,
Крагујевац, Србија, матични број 07654812 (у даљем тексту: подносилац пријаве или
Direktna Banka), поднело је дана 27. октобра 2017. године преко пуномоћника пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-680/2017-1. Подносилац пријаве
предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је
доставио Комисији и допуну пријаве, дана 06. новембра 2017. године
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Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је утврдила да је
пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број
05/16).
Подносилац пријаве је 27. октобра 2017. године, доставио Комисији захтев за
одређивање мере заштите података и извора података који је заведен под бројем 6/002-680/2017-2, о чему је одлучено посебним Закључком бр. 6/0-02-680/2017-5, од 13.
новембра 2017. године
Учесници концентрације
Учесник концентрације, друштво Direktna Banka a.d., основано је 1991. године под
називом Jugobanka Jubanka а.d. Крагујевац. Банка је 2001. године променила име у
Credy bankа а.d. Крагујевац, а 2010. године постала је чланица словеначке групе Novа
KBM из Марибора. У 2012. години, Credy bankа променила је име у KBM Banka а.d.
Крагујевац. Садашњи већински власници (физичка лица, Андреј Јовановић и Бојан
Миловановић) су стекли заједничку контролу над KBM Bankом а.d. Крагујевац,
почетком 2016. године. Ову концентрацију, Комисија је одобрила решењем број: 6/002-231/2016-5, од 21. марта 2016. године. Одлуком скупштине акционара из 2016.
године, промењено је пословно име KBM Banka а.d. Крагујевац у ново име Direktna
Banka a.d. Крагујевац. Комисија је Решењем број 6/0-02-824/2016-5, од 09. децембра
2016. године одобрила концентрацију учесника на тржишту којом је друштво Direktna
Banka a.d. стекло контролу над друштвом Findomestic Banka a.d. Београд, матични број
17076841. Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД
56327/2017, од 30.06.2017. године, друштво Findomestic Banka a.d. Београд је избрисано
из Регистра привредних субјеката, услед статусне промене припајања друштву Direktna
Banka a.d. Крагујевац. Према подацима Централног регистра за хартије од вредности
Републике Србије на дан 02.11.2017. године, Direktna Banka је имала укупно 8
акционара, при чему физичко лице Андреј Јовановић је поседовао 49,99729%, а
физичко лице Бојан Миловановић је поседовао 49,9819% од укупног броја емитованих
акција. Друштво Direktna Banka a.d. је банка универзалног типа, што значи да је
пословање усмерено и на корпоративне клијенте, и на физичка лица.
Учесник концентрације, друштво Piraeus Bank Akcionarsko Društvo Beograd (у даљем
тексту: циљно друштво или Piraeus банка) основано је дана 12. септембра 1995. године
под називом Trust banka a.d. Beograd. На седници Скупштине акционара друштва Trust
bankа a.d, Beograd, донета је одлука о промени назива у Atlas banka a.d. Beograd уз
сагласност Народне банке Југославије и сходно Решењу Привредног суда у Београду
од 15. новембра 1995. године. Дана 30. маја 2005. године, друштво Piraeus Banka S.A.
из Атине, Грчка, матични број 225501000, постало је већински власник куповином 80%
акција. На основу Решења агенције за привредне регистре бр. 92215/2005 од 03.
октобра. 2005. године, банка је променила назив у име Piraeus Atlas Bank A.D., уз
измену којом се бришу стари акционари. Решењем Агенције за привредне регистре
број БД 126299/2006 од 30.06.2006. године, банка је променила назив и од тог датума
послује под називом Piraeus Bank Akcionarsko Društvo Beograd. Од 14. јула 2006.
године, Piraeus Banka S.A. је једини акционар циљног друштва. Piraeus банка је
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регистрована у Републици Србији за обављање платног промета и кредитних и
депозитних послова са становништвом и правним лицима у земљи и платног промета у
иностранству. Piraeus банка је на дан 31. децембра 2016. године имала 445 запослених.
Учесник концентрације, друштво Piraeus Leasing d.o.o. Beograd (у даљем тексту: Piraeus
лизинг) са седиштем на адреси Mилентија Поповића 5 б је регистровано у Агенцији
за привредне регистре под матичним бројем 20321415. Претежна делатност друштва
Piraeus лизинг је финансијски лизинг (шифра делатности: 6491). Народна банка Србије
решењем број 10024 од 20.08.2007. године је друштву Piraeus лизинг издала дозволу за
обављање послова финансијског лизинга, а решењем број 10025 од истог датума дата је
сагласност на именовање органа управљања. Piraeus лизинг пружа услуге и производе
финансијског лизинга за путничке аутомобиле, лака комерцијална возила, камионе и
тешка возила, пољопривредне машине и опрему, индустријску, штампарску и
медицинску опрему. Клијенти друштва Piraeus лизинг су физичка и правна лица, као
што су предузетници, мала и средња предузећа и велики корпоративни клијенти. Сви
они су квалификовани за производе и услуге финансијског лизинга. Већински власник
друштва Piraeus лизинг je Piraeus Bank S.A. из Атине, у чијем се власништву налази
51% удела, док је преосталих 49% удела у власништву Piraeus Bank a.d. Beograd без
већинског права управљања. Друштво Piraeus лизинг је на дан 31. децембра 2016.
године имало 5 запослених.
У Републици Србији, друштво Piraeus Bank S.A. из Атине је присутно и преко зависног
друштва Piraeus Rent d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Mилентија Поповића 5 б,
матични број 20305487.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји друштва
Piraeus Bank Akcionarsko Društvo Beograd, који је закључен 14. октобра 2017. године,
између друштва Piraeus Banka S.A. из Атине, у својству продавца и друштва Direktnа
Bankа a.d. Kragujevac у својству купца. Купородајним уговором прецизно су уређени
међусобни односи у погледу куповине и продаје акција. Овим Уговором предвиђено је
да [...].
Предмет трансакције је куповина 1.886.195 акција са правом гласа, што представља
100% од укупног броја издатих акција са правом гласа друштва Piraeus Bank
Akcionarsko Društvo Beograd. После обављене трансакције, Direktna Banka ће стећи
непосредну и искључиву контролу над друштвом Piraeus Bank Akcionarsko Društvo
Beograd, као и посредну контролу над друштвом Piraeus Leasing d.o.o. Beograd.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. став 1. тачка 2. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о
укупним годишњим приходима подносиоца пријаве и циљног друштва оствареним на
на тржишту Републике Србије, проистиче да исти надмашују износе остварених
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укупних годишњих прихода из члана 61. Закона. 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.
Подносилац пријаве предлoжио је да се као релевантно тржиште производа/услуга
одреди тржиште пружања свих банкарских услуга, без потребе да се исто додатно
сегментира. Комисија је у овом случају дефинисала два релевантна тржишта
производа, и то:
1. тржиште пружања свих банкарских услуга, и
2. тржиште пружања услуга финансијског лизинга.
Имајући у виду да подносилац пријаве и циљно друштво обављају делатност пружања
банкарских услуга становништву (отварање и вођење текућих и штедних рачуна,
издавање платних картица, одобравање различитих врста кредита итд.) и привреди
(отварање и вођење текућих рачуна, услуге платног промета, одобравање различитих
врста кредита, депозитни послови итд.), Комисија је прихватила предлог подносиоца
пријаве. Комисија је у циљу оцене ефеката концентрације на банкарско тржиште
Републике Србије, а на основу података о тржишним учешћима учесника предметне
концентрације, о чему ће више података бити изнето у наставку текста, закључила да
није потребно додатно сегментирати прво релевантно тржиште производа.
Имајући у виду да ће након реализације предметне трансакције, подносилац пријаве
стећи посредну контролу над друштвом Piraeus лизинг, Комисија је дефинисала и
тржиште пружања услуга финансијског лизинга, као друго релевантно тржиште
производа. Финансијски лизинг представља један од начина финансирања улагања у
основна средства, односно покретна непотрошна добра, те се јавља као алтернатива
сопственим средствима, банкарским кредитима и задуживању путем емитовања
дужничких хартија од вредности. У Републици Србији делатност финансијског
лизинга је уређена Законом о финансијском лизингу.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише као
територија Републике Србије, будући да услове пословања комерцијалних банака
једнообразно прописује Народна банка Србије. Такође, Народна банка Србије је
одређена као институција која издаје дозволе, врши надзор и доноси подзаконске акте
предвиђене Законом о финансијском лизингу, којима се ближе уређује пословање
давалаца финансијског лизинга. У складу са претходном праксом, Комисија је
релевантно географско тржиште дефинисала као националну територију Републике
Србије за оба релевантна тржишта производа.
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Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је користила податке из јавно
доступних извора. Конкретно, Сектор за контролу пословања банака Народне банке
Србије, објављује кварталнe извештај о стању у банкарском сектору Србије. Према
овом извештају, укупна нето билансна актива 31 банке у Србији је на крају децембра
2016. године износила 3.241,5 милијарди динара. Тржишно учешће пет највећих
банака, према критеријуму билансне активе износило је 54,7%, а вредност Херфиндал
– Хиршмановог индекса износила је 813 поена. Највеће тржишно учешће од 17,0%
имало је друштво Banca Intesa A.D.- Beograd, за којим следе друштво Komercijalna
banka A.D.- Beograd са
12,3%, друштво Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd са 10,2%, друштво Raiffeisen Banka
A.D.- Beograd са 7,8%, друштво Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd са 7,3%.
Тржишно учешће Direktnе Bankе на бази критеријума укупне билансне активе,
износило је 0,341%, a друштва Findomestic Banka a.d. Београд (које је 30.06. 2017.
године припојено подносиоцу пријаве) је износило 0,417%, што укупно износи 0,757%.
Тржишно учешће Piraeus банке је на дан 31.12.2016. године, према истом критеријуму
износило 1,61%. После спровођења концентрације, збирно тржишно учешће учесника
концентрације износиће 2,369%.
На основу извештаја о Сектору финансијског лизинга у Србији за четврто тромесечје
2016. године, које објављује Сектор за контролу пословања банака Народне банке
Србије, у Републици Србији је пословало 16 давалаца финансијског лизинга, а укупна
билансна актива износила је 66,27 милијарде динара. Тржишно учешће пет највећих
давалаца финансијког лизинга, према критеријуму билансне активе износило је 65,6%,
а вредност Херфиндал – Хиршмановог индекса износила је 1.159,9 поена. Тржишни
лидер било је друштво Intesa Leasing d.o.o. Beograd са тржишним учешћем од 19,3%,
за којим следе друштво Sogelease Srbija d.o.o. Beograd са 14,6%, друштво UniCredit
Leasing d.o.o. Beograd са 11,8%, друштво Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd са 11,6%,
друштво S-Leasing d.o.o. Beograd са 8,3%. Друштво Piraeus Leasing d.o.o. Beograd је
имало тржишно учешће од 1,1%. Подносилац пријаве до спровођења предметне
концентрације, није био присутан на тржишту пружања услуга финансијског лизинга
На основу претходног, Комисија је констатовала да ће предметном концентрацијом
доћи до хоризонталног преклапања на тржишту пружања свих банкарских услуга, али
се тржишна структура неће битније променити, док ће на тржишту пружања услуга
финансијског лизинга, подносилац пријаве стећи постојећи тржишни удео друштва
Piraeus Leasing d.o.o. Beograd у Републици Србији.
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
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њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у
којој је концентрација пријављена.

Поука 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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