Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
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Веза: 6/0-02-796/2017
Датум: 09. јануар 2018. 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 6/0-02-796/2017-1, коју су дана 22. децембра
2017. године заједнички поднели привредно друштво WOHO Holdings Limited, са
регистрованим седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou Street, 5th floor, 1090
Никозија, Кипар и господин Dariusz Bakowski, држављанин Пољске, број личне карте
CBX 511201, преко пуномоћника адвоката Срђана Дабетића из адвокатске канцеларије
Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, дана 09. јануара 2018. године,
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем заједничке контроле од стране друштва WOHO Holdings Limited, са
регистрованим седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou Street, 5th floor, 1090
Никозија, Кипар, матични број HE 373723 и господина Dariuszа Bakowskog,
држављанина Пољске, број личне карте CBX 511201, над друштвом WDX S.A., са
регистрованим седиштем на адреси Taśmowa 7, 02-677 Варшава, Пољска, матични број
0000118662.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво WOHO Holdings Limited, извршило уплату износа
од 25.000 евра (двадесетпетхиљада) евра, дана 05. јануара 2018. године, на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописан износ за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Привредно друштво WOHO Holdings Limited, са регистрованим седиштем на
адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou Street, 5th floor, 1090 Никозија, Кипар, матични
број HE 373723 (у даљем тексту: WOHO) и господин Dariusz Bakowski, држављанин
Пољске, са пребивалиштем на адреси [...] број личне карте CBX 511201 (који ће у
даљем тексту заједнички бити означени као подносиоци пријаве), поднели су Комисији
за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 22. децембра 2017. године, преко
пуномоћника адвоката Срђана Дабетића из адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić
o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-796/2017-1.
Увидом у достављену документацију, и допуну од 28. децембра 2017. године,
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), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања
пријављене концентрације. Саставни део пријаве 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.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), учесници у концентрацији су поднели
Комисији захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације.
Садржину захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и
образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву
одлучила посебним закључком о заштити података.
1. Учесници у концентрацији
WOHO је холдинг компанија која је део Abris групе. Abris група, коју чине
приватни инвестициони фондови којим управљају Abris Capital Partners (Fund I)
Limited и Abris Capital Partners Limited, обухвата Abris CEE Mid-Market Fund LP („Abris
Fond I“), Abris CEE Mid-Market Fund II LP и Abris CEE Mid-Market Fund II-A LP (
заједно: „Abris Fond II&II-A“) као и Abris CEE Mid-Market Fund III LP („Abris Fund III“)
(који ће у даљем тексту заједнички бити означавани као „Фондови“).
Abris група је на тржишту Републике Србије присутна кроз три привредна
друштва:
-

Patent Co. preduzeće za proizvodnju usluge i promet d.o.o. Mišićevo, са
регистрованим седиштем на адреси Владе Ћетковића 1а, Мишићево, Суботица,
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08829675.
Друштво је активно у производњи готове хране за домаће животиње (шифра:
1091). Patent Co. производи широк асортиман производа високог квалитета,
који се извозе у преко 25 земаља широм света. Асортиман производа Patent
Co. укључује смесе за стоку, концентрате на бази протеина, минерале, као и
високо квалитетне адитиве;
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-

-

Društvo za proizvodnju, promet i inženjering Kopernikus technology d.o.o.
Beograd (Novi Beograd), са регистрованим седиштем на адреси Јурија Гагарина
206, Београд, регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним
бројем 17202057. Претежна делатност друштва обухвата услуге кабловске
телекомуникације (шифра:6110). Kopernikus technology нуди услуге кабловске
телевизије и послује искључиво у Србији;
D.o.o. Greentech preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Novi Sad, са
регистрованим седиштем на адреси Булевар Краља Петра 17, Нови Сад,
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20057696.
Претежна делатност друштва је поновна употреба разврстаних материјала
(шифра: 3832). Друштво Greentech се бави прикупљањем, рециклажом и
прерадом пластичног отпада. Производња ове компаније има два сегмента:
PET флекс (добијен како хладним тако и врелим испирањем) и РЕ гранулате
који се производе од отпадних РЕ трака. Поред пластичног отпада ово
друштво у мањој мери управља и другим врстама отпада као што су отпадни
папир и стакло.

Поред поменутих зависних друштава, Abris Група је индиректно присутна у
Србији кроз продају коју поједине њене компаније, са седиштем ван Србије, остварују
у Републици Србији.
Други подносилац пријаве је господин Dariusz Bakowski, држављанин Пољске, са
пребивалиштем на адреси [...]. Господин Bakowski нема регистрованих зависних
друштава у Србији.
Циљно друштво у предметној трансакцији је WDX S.A., са регистрованим
седиштем на адреси Taśmowa 7, 02-677 Варшава, Пољска, матични број 0000118662,
пољско јавно акционарско друштво листирано на Варшавској берзи са
двадесетогодишњим тржишним искуством (у даљем тексту: WDX или циљно
друштво). WDX нуди машине (виљушкаре, складишне регале, транспортере) као и
комплексна решења за системе транспорта, подизање и складиштење робе,
аутоматизацију складишта итд. Активности циљног друштва укључују уређивање
складишног простора, оптимизацију коришћења простора, изнајмљивање опреме и
поправку механичких возила, логистичку ревизију, изградњу складишта и складишних
регала, итд.
Пре спровођења предметне концентрације, циљно друштво се налазило под
заједничком контролом г. Dariusza Bakowskog (који поседује 38,08% акција, тј. 40,05%
гласова) и г. Slawomira Bakowskog (који поседује 36,56% акција, тј. 38,36% гласова).
Преостале акције у циљном друштву припадају члановима Bakowski породице (који
поседују 1,65% акција, тј. 1,99% гласова) као и мањинским акционарима (који поседују
23,24% акција, тј. 19,29% гласова).
Циљно друштво није присутно и није остварило приход у Србији у 2016. години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предложена трансакција се тиче стицања, од стране подносилаца пријаве,
заједничке контроле над циљним друштвом. Концентрација ће се спровести путем
Понуде за преузимање, објављене 08. децембра 2017. године од стране WOHO-a, који у
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понуди делује заједно са г. Dariuszom Bakowskim и г. Slawomirom Bakowskim. У складу
са понудом, WOHO намерава да стекне [...]. Као резултат понуде, WOHO, г. Dariusz
Bakowski и г. Slawomir Bakowski намеравају да стекну [...]. Поред понуде, подносиоци
пријаве, господин Slawomir Bakowski и чланови Bakowski породице су закључили дана
07. децембра 2017. године условне инвестиционе уговоре, на основу којих WOHO
намерава да стекне све акције господина Slawomira Bakowskog и чланова породице
Bakowski. Сходно томе, након спровођења концентрације подносиоци ће имати
заједничку контролу над циљним друштвом.
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 су
подносиоци пријаве имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2016. години вишеструко већи од износа који су
прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је
утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом
63. став 1. Закона.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број
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 имајући у виду да, без
обзира на усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати било каквих
ефеката на конкуренцију у Србији, с обзиром на то да не постоји хоризонтално
преклапање нити вертикалне везе између учесника у концентацији. Осим тога, циљно
друштво уопште није присутно у Србији. Ипак, у циљу достављања потпуних
информација, а имајући у виду пословне активности циљног друштва, подносиоци
пријаве су за потребе дефинисања релевантног тржишта производа предложили:
i) тржиште продаје, изнајмљивања и одржавања виљушкара; и
ii) тржиште снабдевања производима, услугама и решењима за складишта, што је
Комисија у потпуности прихватила.
Виљушкари, често названи и „противтежни“ (eng. counterbalanced) виљушкари,
су возила која се користе за превоз материјала, којима управљају људи и која су
опремљена виљушком за утовар и транспорт терета, као и јарболом за вертикално
премештање терета. Постоји велики број различитих модела виљушкара који се
разликују по носивости и врсти мотора, али сви имају заједничке карактеристике које
их разликују од друге опреме за управљање материјалима: (i) подижу тежину изван
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основе својих точкова, због чега се и називају „противтежни“, (ii) могу носити терет
како у хоризонталном тако и у вертикалном правцу, (iii) имају максималну висину
дизања од 4 до 6 метара, (iv) носивост се креће од 0,6 до 50 тона, и (v) они су
најфлексибилнија и најбржа опрема за руковање материјалима унутар фабрике или
складишта. У својој претходној пракси Европска Комисија је често разматрала
тржиште за виљушкаре, али имајући у виду да трансакција неће имати било каквог
утицаја на конкуренцију на тржишту Републике Србије, даља сегментација овако
дефинисаног релевантног тржишта производа (нпр. по основу максималне висине
дизања, максималне носивости, врсте мотора итд.) није неопходна у конкретном
случају.
Релевантно тржиште снабдевања производима, услугама и решењима за
складишта обухвата широк спектар производа и услуга које представљају подршку
услугама складиштења, укључујући логистичке пројекте, складишне регале,
транспортне траке, различите складишне уређаје, палетизирање (укључујући
роботизацију палетизирања) итд. Европска Комисија у својој претходној пракси није
разматрала конкретно релевантно тржиште снабдевања производима, услугама и
решењима за складишта, већ тржиште складиштења, као и тржиште услуга за подршку
делатности транспорта, која нису релевантна за оцену трансакције у конкретном
случају.
Иако су става да за потребе предметне концентрације дефиниција релевантног
географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација предметне
трансакције не доводи до проблема у области конкуренције у Србији, подносиоци
пријаве су предложили да се исто дефинише као територија Републике Србије.
Комисија је, полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског
тржишта, прихватила предложену дефиницију, што је у складу са надлежношћу
Комисије, која ефекте концентрација процењује на тржишту Републике Србије.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили
подносиоци пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у
Републици Србији, имајући у виду следеће чињенице. Подносиоци пријаве нису
присутни на релевантним тржиштима у Републици Србији. Поред тога, други
подносилац пријаве и циљно друштво нису уопште присутни на српском тржишту. Из
тих разлога, учесници у концентрацији немају прецизне информације о учесницима на
релевантном тржишту, нити податке за процену укупне величине и вредности
тржишта. Учесници у концентрацији немају никакво тржишно учешће у Србији на
утврђеним релевантним тржиштима производа, па стога немају увид у стање
конкуренције на релевантном тржишту у Србији.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
утврђених чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем
предметне трансакције не долази ни до каквих промена на утврђеном релевантном
тржишту Србије, Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће
изазвати негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења
одлуке по предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које
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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 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
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