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

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-154/2018-8
Датум: 20. фебруар 2018. године

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 6/0-02-154/2018-1, коју је дана 22. јануара 2018. године поднело
привредно друштво Sigma Bidco B.V., са седиштем на адреси Overschiestraat 61, 5 hoog,
1062 XD Амстердам, Холандија, регистарски број 70298807, преко пуномоћника, адвоката
Ање Тасић из адвокатске канцеларије Petrikić & Partneri AOD из Београда, Цинцар Јанкова
3, дана 20. фебруара 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем посредне контроле од стране привредног друштва KKR & Co. L.P., са
регистрованим седиштем на адреси 1209 Orange Street, Вилмингтон, округ Њукасл,
Делавер 19801, Сједињене Америчке Државе, преко свог зависног друштва Sigma Bidco
B.V., са седиштем на адреси Overschiestraat 61, 5 hoog, 1062 XD Амстердам, Холандија,
регистарски број 70298807, над привредним друштвима: 1. Unilever BCS Holdings B.V.,
које је основано и послује у складу са правом Холандије, са регистрованим седиштем на
адреси Weena 455, 3013 AL Ротердам, Холандија, регистарски број 63235528 и његовим
зависним друштвима, 2. Unilever BCS IP Deutschland GmbH & Co OHG, које је основано и
послује у складу са правом Немачке, са регистрованим седиштем на адреси Am Strandkai 1,
20457 Хамбург, Немачка, регистарски број HRA 119030, 3. Unilever BCS Deutschland
Immobilien Leasing GmbH & Co OHG, које је основано и послује у складу са правом
Немачке, са регистрованим седиштем на адреси Am Strandkai 1, 20457 Хамбург, Немачка,
регистарски број HRA 119032, 4. Elanthi S.A., које је основано и послује у складу са правом
Грчке, са регистрованим седиштем на адреси Kymis Avenue & 10, Seneka St., Kifissia,
Грчка, регистарски број 007927801000, а која су у индиректном власништву привредног
друштва Unilever N.V., са седиштем на адреси Weena 455, 3013 AL Ротердам, Холандија,
регистарски број 24051830 и привредног друштва Unilever Plc, са седиштем на адреси Port
Sunlight, Wirral, Merseyside, CH62 4ZD, Уједињено Краљевство, регистарски број 41424,
куповином 100% удела или акција, као и послова у области пекарства и кулинарства који
обухватају посао печења, кувања и намаза.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Sigma Bidco B.V., са
седиштем на адреси Overschiestraat 61, 5 hoog, 1062 XD Амстердам, Холандија,
регистарски број 70298807, дана 24. јануара 2018. године уплатио износ од 2.966.367,50
(двамилионадеветстошездесетшестхиљадатристашездесетседам и 50/100) динара на рачун
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Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Sigma Bidco B.V., са седиштем на адреси Overschiestraat 61, 5 hoog,
1062 XD Амстердам, Холандија, регистарски број 70298807, поднело је дана 22. јануара
2018. године преко пуномоћника, адвоката Ање Тасић, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-154/2018-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на
тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне од 12. фебруара 2018. године,
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 22. јануара 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање
мере заштите података и извора података, као и његову допуну 12. фебруара 2018. године,
о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-154/2018-7, од 20. фебруара 2018.
године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве и стицалац непосредне контроле, друштво Sigma Bidco B.V., из
Холандије (у даљем тексту: подносилац пријаве или друштво Sigma), регистровано је у
Регистру привредне коморе Холандије под регистарским бројем 70298807, за делатност
холдинг компанија, шифра делатности 6420. Подносилац пријаве је друштво за посебне
намене основано 13.12.2017. године за сврху спровођења предметне трансакције. Друштво
Sigma је под крајњом контролом привредног друштва KKR & Co. L.P. са регистрованим
седиштем на адреси 1209 Orange Street, Вилмингтон, округ Њукасл, Делавер 19801,
Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: друштво KKR или KKR група). Друштво
KKR је глобално инвестиционо друштво које нуди широк асортиман алтернативних
фондова и осталих инвестиционих производа инвеститорима. Поред тога, друштво KKR
пружа и капитална тржишна решења за фирме, њихова портфолио друштва и клијенте.
Повезани приватни инвестициони фондови друштва KKR инвестирају у бројна друштва у
различитим секторима. Свако повезано портфолио друштво KKR има сопствени управни
одбор који обично чини један или више представника друштва KKR и послује и финансира
се независно од других повезаних портфолио друштава из састава ове групе друштава. У
Републици Србији, KKR група je присутна преко већег броја зависних друштава, која се у
смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту. Подносилац пријаве је
доставио списак друштава која су под крајњом контролом друштва KKR, а која су у
Републици Србији остварила приходе у 2016. години. Према наводима у пријави, ни једно
од друштава која су под крајњом контролом друштва KKR није активно у сектору на који
се односи предметна трансакција.
Учесници концентрације над којима се успоставља непосредна контрола су привредна
друштва (у даљем тексту: циљна друштва):
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1. Unilever BCS Holdings B.V., које је основано и послује у складу са правом Холандије,
са регистрованим седиштем на адреси Weena 455, 3013 AL Ротердам, Холандија,
регистарски број 63235528 и његовa зависнa друштва. Подносилац пријаве је доставио
акт о концентрацији, односно Уговор о продаји акција (удела) и посла, који се односи
на привредна друштва и послове који обухватају посао печења, кувања и намаза
друштава Unilever N.V. и Unilever Plc., у коме су наведена сва зависна друштава овог
холдинга, која су предмет трансакције;
2. Unilever BCS IP Deutschland GmbH & Co OHG, које је основано и послује у складу са
правом Немачке, са регистрованим седиштем на адреси Am Strandkai 1, 20457 Хамбург,
Немачка, регистарски број HRA 119030. Стварна делатност овог привредног друштва
односи се на лиценцирање права интелектуалне својине која се налазе у власништву
друштава Unilever N.V. и Unilever Plc. (између осталог и брендова као што су Rama,
Sanella, Becel и Lätta), као и производне технологије. Према наводима у пријави, ово
привредно друштво није активно нити је остварило приходе на територији Србије.;
3. Unilever BCS Deutschland Immobilien Leasing GmbH & Co OHG, које је основано и
послује у складу са правом Немачке, са регистрованим седиштем на адреси Am
Strandkai 1, 20457 Хамбург, Немачка, регистарски број HRA 119032. Стварна делатност
овог привредног друштва односи се на издавање у закуп имовине која је у у
власништву друштава Unilever N.V. и Unilever Plc. Према наводима у пријави, ово
привредно друштво није активно нити је остварило приходе на територији Србије.;
4. Elanthi S.A., које је основано и послује у складу са правом Грчке, са регистрованим
седиштем на адреси Kymis Avenue & 10, Seneka St., Kifissia, Грчка, регистарски број
007927801000. Главне пословне активности привредног друштва Elanthi S.A. су
производња, велепродаја и рафинисање и паковање производа од маслиновог уља. Ово
привредно друштво је активно и на тржишту производње/велепродаје уља из семења и
кукуруза, уља и маргарина на бази соје, као и на тржиштима истраживања тржишта и
пружања саветодавних и маркетиншких услуга. Према наводима у пријави, привредно
друштво Elanthi S.A. је у 2017. години било активно на релевантном тржишту у Србији
у мањој мери кроз продају производа на бази маслиновог уља.
Циљна друштва су под контролом привредних друштава Unilever N.V. и Unilever Plc.
Привредно друштво Unilever N.V. са седиштем на адреси Weena 455, 3013 AL Ротердам,
Холандија, регистарски број 24051830 је акционарско друштво основано у Холандији, а
привредно друштво Unilever Plc са седиштем на адреси Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
CH62 4ZD, Уједињено Краљевство, регистарски број 41424 је акционарско друштво
основано у Енглеској и Велсу (у даљем тексту: Unilever група). Акције привредног
друштва Unilever N.V. се котирају на амстердамској и њујоршкој берзи, а акције
привредног друштва Unilever Plc се котирају на лондонској и њујоршкој берзи. Оба
привредна друштва послују као један економски ентитет, а њихове акције су међусобно
конвертибилне. Осим циљних друштава, подносилац пријаве ће стећи и контролу над
делом пословања Unilever групе која се односи на пекарство, кулинарство и намазе.
Циљна друштва су активна у производњи и продаји прехрамбених производа на биљној
основи који укључују путер, маргарин и друге намазе, меланже, замене за млечне
производе и биљна уља. Главне категорије производа које производе и/или дистрибуирају
циљна друштва су путер и маргарин, павлака и биљно уље. Најпознатији глобални
брендови циљних друштава су: Becel, Rama, Blue Ban, Countrz Crock, I Can’t Believe it’s not
Butter, Flora, Latta, ProActiv и други. Производи који су циљна друштва продавала у Србији
у 2017. години су маргарин и производи на бази маслиновог уља. Према наводима у
пријави, циљна друштва су обуставила сарадњу са српским купцима од 1. јануара 2018.
године и не очекују да ће бити активна на српском тржишту у блиској будућности.
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Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављенa „Коначна обавезујућа понуда за
привредна друштва и послове који обухватају посао печења, кувања и намаза Unilever“,
коју је поднело друштво Sigma Bidco B.V. у својству купца, друштвима Unilever N.V. и
Unilever Plc., у својству продаваца, а коју су дана 15.12.2017. године потписали продавци.
„Коначна обавезујућа понуда за привредна друштва и послове који обухватају посао
печења, кувања и намаза Unilever“ (у даљем тексту: Понуда) обухвата и Уговор о продаји
акција (удела) и посла, који се односи на привредна друштва и послове који обухватају
посао печења, кувања и намаза друштава Unilever N.V. и Unilever Plc (у даљем тексту:
Уговор). Иако овај Уговор није потписан, од стране друштава Unilever N.V. и Unilever Plc,
њиме су регулисана права и обавезе уговорних страна, односно друштва Sigma Bidco B.V.
у својству купца и друштава Unilever N.V. и Unilever Plc., у својству продаваца.
Прихватањем Понуде, учесници у концентрацији су исказали озбиљну намеру да закључе
Уговор, а који се односи на куповину удела или акција у привредним друштвима: Unilever
BCS Holdings B.V. и његовим зависним друштвима, Unilever BCS IP Deutschland GmbH &
Co OHG, Unilever BCS Deutschland Immobilien Leasing GmbH & Co OHG, и Elanthi S.A.,
као и стицања контроле над пословањем који ће обухватити посао печења, кувања и
намаза друштава Unilever N.V. и Unilever Plc.
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 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје подносиоца пријаве. Треба напоменути да се као релевантна
календарска година, сматра 2016. година, услед чињенице да је рок за подношење
завршног рачуна, па самим тим и финансијских извештаја за пословну 2017. годину, 28.
фебруар 2018. године. Из података достављених Комисији о укупним годишњим
приходима подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту Републике
Србије у 2016. години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних
годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да је постојала обавеза
пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама
члана 63. став 2. 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 предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као
тржиште производње и продаје пекарских, кулинарских производа и намаза (енг: baking,
cooking and spreads). Подносилац пријаве је навео да тржиште производње и продаје
4

пекарских, кулинарских производа и намаза обухвата ширу категорију производа која
укључује путер и маргарин, павлаку, намазе, јестива уља и масти. Категорија производа
која обухвата путер и маргарин је најзначајнија категорија у оквиру пословних активности
циљних друштава. Иако, свака од наведених категорија производа може представљати
посебно релевантно тржиште производа, Комисија сматра да у овом случају није
неопходно сегментирати релевантно тржиште производа, имајући у виду ефекате
предметне концентрације. Стога, релевантно тржиште производа је одређено као тржиште
производње и продаје пекарских, кулинарских производа и намаза.
У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио да се овај
аспект релевантног тржишта одреди на начин да обухвата целокупну територију
Републике Србије. За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је релевантно
географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, имајућу у виду да су се
производи на бази јестивих уља и масти Unilever групе у 2016. и 2017. години продавали
кроз мрежу малопродајних формата националног трговинског ланца [...].
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да je циљно друштво присутно у Републици Србији путем продаје производа
на бази јестивих уља и масти, конкретно маргарина под робним маркама: Rama, Delma и
Becel, као и производа на бази маслиновог уља. Према наводима у пријави, Unilever група
је у Републици Србији у 2017. године остварила приход од [...] евра, као и да је њен
тржишни удео на релевантном тржишту производа био знатно мањи од /0-5/%. Подносилац
пријаве је навео да је од 1. јануара 2018. године, обустављена дистрибуција производа под
робним маркама Rama, Delma и Becel, као и да се не очекује да ће се ови производи
дистрибуирати у блиској будућности. Такође, подносилац пријаве је навео да KKR група и
његова портфолио друштва нису активна на релевантном тржишту производње и продаје
пекарских, кулинарских производа и намаза.
На основу навода у пријави, Комисија је установила да подносилац пријаве и са њим
повезана друштва нису до сада били присутни на дефинисаном релевантном тржишту
производа у Републици Србији, из чега се закључује да ће тржишна структура остати
непромењена. Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални
ефекти предметне концентрације, посебно имајући у виду, a према наводима у пријави, да
подносилац пријаве и са њим повезана друштва немају добављаче на релевантном
тржишту производа 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 њима
повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је
концентрација пријављена.

5

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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