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

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-271/2018-7
Датум: 11. април 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 6/0-02-271/2018-1, од 14. марта 2018. године,
коју је поднело друштво „VLET Holdings“ S.à.r.l., са регистрованим седиштем на
адреси 5 rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Луксембург, преко пуномоћника
адвоката Бојана Вучковића и осталих адвоката из канцеларије „Карановић & Николић“
a.o.д. Београд, улица Ресавска 23, дана 11. априла 2018. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва „VLET Holdings“
S.à.r.l., са седиштем на адреси 5 rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Луксембург,
уписаног у Привредном регистру Луксембурга, под бројем B222079, над друштвом
„Velvet Care“ sp. z. o.o., са седиштем на адреси Klucze - Osada 3, 32-310 Klucze,
Пољска, регистрованог у Националном судском регистру под бројем 0000119906 и
његовим зависним друштвом, „Velvet Care Professional“ sp. z. o.o., са седиштем на
адреси Klucze – Osada, 32-310, Klucze - Osada, Пољска, уписаном у Националном
судском регистру под бројем 0000323287.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 19. марта 2018. године
уплатио 25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво „VLET Holdings“ S.à.r.l., са седиштем на адреси 5 rue
Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Луксембург, (у даљем тексту: Подносилац пријаве
или VLET) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија),
дана 14. марта 2018. године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из
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адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, из Београда, ул. Ресавска бр. 23,
пријаву концентрације бр. 6/0-02-271/2018-1 (у даљем тексту: пријава), са предлогом да
Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. Увидом у достављену
документацију, 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, у даљем тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Подносилац
пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани износ за издавање акта
Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку 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), поставио и Захтев за заштиту података број: 6/0-02-271/2018-2 од 23.
марта 2018. године, о коме је одлучено посебним закључком.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве VLET је холдинг компанија која је део Abris grupe. Abris
grupa, коју чине приватни инвестициони фондови којим управљају Abris Capital
Partners (Fund I) Limited и Abris Capital Partners Limited, обухвата Abris CEE MidMarket Fund LP („Abris Fond I“), Abris CEE Mid-Market Fund II LP и Abris CEE MidMarket 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“).
VLET је друштво посебне намене под директном контролом Abris CEE MidMarket Fund III LP са седиштем у Јersey-ju, које је под крајњом контролом Abris Capital
Partners Limited.
Arbis grupa на тржишту Републике Србије присутна је преко три привредна
друштва и то:




Patent Co. preduzeće za proizvodnju usluge i promet d.o.o. Mišićevo, са
регистрованим седиштем на адреси Владе Ћетковића 1а, Мишићево, Суботица.
Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту:
АПР) под матичним бројем 08829675, а његову претежну делатност чини
производња готове хране за домаће животиње (шифра делатности: 1091). Patent
Co. производи широк асортиман производа високог квалитета, који се извозе у
више земаља широм света. Палета производа коју нуди Patent Co. укључује
смесе за стоку, концентрате на бази протеина, минерале, као и високо
квалитетне адитиве.
D.o.o. Greentech preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Novi Sad, са
регистрованим седиштем на адреси Булевар Краља Петра 17, Нови Сад.
Друштво је регистровано у АПР под матичним бројем 20057696, а претежна
делатност друштва је поновна употреба разврстаних материјала (шифра
делатности: 3832). Друштво Greentech се бави прикупљањем, рециклажом и
прерадом пластичног отпада и има два сегмента производње и то PET fleks
(добијен како хладним тако и врелим испирањем) и PE granulate који се
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производе од отпадних PE traka. Поред пластичних отпада, Greentech Srbija у
мањој мери управља и другим облицима отпада, као што су отпадни папир и
стакло.
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 АПР под матичним бројем 17202057, а претежна
делатност друштва обухвата кабловске телекомуникације (шифра делатности:
6110). Kopernikus Тechnology је кабловски TV оператер који послује искључиво
у Србији.

Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или
посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и
седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона.
Поред поменутих зависних друштава, Abris grupa је индиректно присутна у
Србији кроз продају коју поједине њене компаније, са седиштем ван Србије, остварују
у Републици Србији.
Циљно друштво у предметној трансакцији је „Velvet Care“ sp. z. o.o., са
регистрованим седиштем на адреси Klucze – Osada 3, 32-310 Klucze, Пољска (у даљем
тексту: Velvet или Циљно друштво). Velvet је произвођач хигијенских производа у
Пољској, са фабриком лоцираном у месту Kluecze. Циљно друштво производи матичне
колутове (макси ролне папира) за сопственe потребе, а у одређеној мери набавља
матичне колутове од трећих лица. У току прошле године Velvet је већину потреба за
матичним колутовима задовољавао из сопствене производње. Velvet заједно са својим
зависним друштвом „Velvet Care Professional“ sp. z. o.o. (у даљем тексту: Velvet
Professional) чини Velvet Grupu. Velvet Grupa је активна у производњи и продаји
производа крајње потрошње од папирног ткива (укључујући тоалетни папир, папирне
марамице и кухињске убрусе). Ова група својим производима снабдева купце у
Средњој и Источној Европи. Друштво Velvet Professional је дистрибутер финалних
производа од папирног ткива (тоалетни папир, салвете, марамице) које производи
Циљно друштво.
Циљно друштво нема зависна друштва [...].
Опис концентрације и акт о концентрацији
Предложена трансакција се односи на промену контроле над Циљним
друштвом, које је пре спровођења концентрације било у власништву и под контролом
друштава „Avallon MBO II“ B.V. са 59,54% удела, „MAA Corporation“ B.V. са 31,46%
удела и „Betz Beteiligungen“ GmbH са 9% удела.
Предметном трансакцијом VLET намерава да стекне појединачну контролу
куповином 81,65% удела у Циљном друштву од друштва „Avallon MBO II“ B.V., са
регистрованим седиштем у Амстердаму, Холандија (59,54% удела), „MAA Corporation“
B.V., са регистрованим седиштем у Амстердаму, Холандија (17,61% удела) и „Betz
Beteiligungen“ GmbH, са регистрованим седиштем у Buchholz-u, Немачка (4,5% удела)
(заједно у даљем тексту означени као: Продавци).
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Након реализације трансакције Циљно друштво ће бити у власништву друштава
VLET (Abris) са 81,65 % удела, MAA Corporation B.V. са 13,85% удела и Betz
Beteiligungen GmbH са 4,5% удела. [...].
Као резултат трансакције, Подносилац ће имати директну појединачну контролу
над друштвом Velvet и посредну контролу над његовим зависним друштвом Velvet
Professional, a Abris ће имати индиректну крајњу контролу над Velvet Grupom.
Описана трансакција квалификује се као стицање појединачне контроле од
стране Подносиоца пријаве над Циљним друштвом, у складу са чланом 17. став 1.
тачка 2. Закона.
Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне трансакције,
Комисији су од стране Подносиоца пријаве достављени Прелиминарни Уговор о
купопродаји удела и Уговор чланова друштва, потписани 27. фебруара 2018. године.
Комисија је наведене уговоре прихватила као валидан правни основ настанка
концентрације.
Предметна концентрација у циљу добијања одобравања њеног спровођења,
пријављена је надлежним телима за заштиту конкуренције у Србији, Пољској,
Немачкој и Македонији.
Испуњеност услова за подношење пријаве
На основу 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,
посматра 2016. година, услед чињенице да још увек нису доступни финансијски
извештаји Подносиоца пријаве за пословну 2017. годину. На основу достављених
података о висини укупних прихода светски приход Abris Grupe у 2016. години
износио је око [...] ЕУР. Abris је у предметној пријави изнео процену да је приход ове
групе у 2017. години износио око [...] ЕУР. Abris Grupa у Србији у 2016. години
остварила је приход од [...] ЕУР, док Abris процењује да је приход ове групе у 2017.
години у Србији износио око [...] ЕУР. Velvet Grupa у 2017. години остварила је
светски приход од око [...] ЕУР и није остварила приход у Србији. На основу
презентованих података о висини укупног годишњег прихода свих учесника из члана
61. став 1. тачка 1. Закона, проистиче обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона.
Релевантно тржиште
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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.
Учесници концентрације сматрају да за потребе предметне пријаве није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно
географско тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију тржишта, трансакција неће
имати никакве ефекте на конкуренцију у Републици Србији из разлога што Циљно
друштво [...]. Због наведене чињенице и претходне праксе Комисије, прецизна
дефиниција релевантног тржишта производа може остати отворена.
Међутим, у смислу пружања потпуних информација, учесници концентрације
наводе да је Циљно друштво активно само на тржишту производње и продаје крајњих
производа од папирног ткива. Циљно друштво Velvet је произвођач хигијенских
производа у Пољској, а његово зависно друштво Velvet Professional пласира крајње
производе од папирног ткива тоалетни папир, папирне марамице, кухињске убрусе). Из
тог разлога Подносилац пријаве предлаже да се релевантно тржиште производа за
потребе ове пријаве на тржишту може дефинисати као тржиште производње и продаје
крајњих производа од папирног ткива као што су тоалетни папир, кухињски убруси,
папирне марамице и сл.
Комисија је приликом дефинисања релевантног тржишта производа имала у
виду пословне активности Циљног друштва и његовог зависног друштва. За потребе
предметног поступка Комисија је дефинисала два релевантна тржишта производа и то
тржиште производње и продаје макси ролни папира и тржиште производње и продаје
финалних производа од папирног ткива (тоалетни папир, кухињски убруси, папирне
марамице). На основу података достављених у поднеску број 6/0-02-271/2018-8 од 4.
априла 2018. године произилази да се целокупна производња макси ролни папира у
Циљном друштву користи за сопствену производњу финалних производа од папирног
ткива. Осим тога, друштво Velvet преостале потребе по питању макси ролни папира
подмирује на тржишту производње и продаје ове врсте сировине.
Зависно друштво Циљног друштва Velvet Professional не бави се производњом,
већ искључиво дистрибуцијом финалних производа папирног ткива произведених у
Циљном друштву.
Abris Grupa у току прошле године стекла је појединачну контролу над групом
компанија активних у истој индустрији као и Циљно друштво, односно над Pehart
Grupom, a Комисија је наведену трансакцију одобрила решењем бр.6/0-02-534/2017-9.
Pehart Grupa послује у Пољској, Мађарској, Румунији, Бугарској, Србији и Грчкој, и
активна је на тржишту производње и продаје макси ролни папира. Купци макси ролни
папира у претходно наведеним земљама укључујући и Србију су друштва која ове
производе даље „прерађују“ у финалне производе од папира (тоалетни папир, кухињски
убруси, папирне марамице). Циљно друштво је присутно у Пољској, Немачкој и Чешкој
и то само на тржишту продаје крајњих производа од папирног ткива. На основу
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наведеног произилази да су пословне активности учесника комплементарне у смислу
њиховог географског присуства, односно нема хоризонталног преклапања између
учесника ни на тржишту производње и продаје макси ролни, нити на тржишту
производње и продаје крајњих производа од папирног ткива.
Постојање и значај потенцијалне вертикалне повезаности Pehart Grupe и Циљне
групе друштава са аспекта набављених количина макси ролни Pehart Grupe од стране
Циљног друштва, Комисија није анализирала услед чињенице да и уколико постоји
овај вертикални ефекат, он неће бити изражен на тржишту Србије већ искључиво у
Пољској.
Што се тиче географског опсега тржишта предметне концентрације, учесници
сматрају да би релевантно географско тржиште требало дефинисати на националном
нивоу, односно као територију Републике Србије. Комисија је наведени предлог
прихватила као исправан, јер је у складу са законским надлежностима Комисије, која
ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује у
оквиру националне територије.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, а
имајући у виду да не постоје ни хоризонтална преклапања нити било каква вертикална
повезаност између учесника концентрације на релевантном тржишту у Републици
Србији, предложена трансакција неће имати било какве негативне ефекте на српско
тржиште и неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у
Србији, а нарочито неће водити стварању или јачању доминантног положаја.
На основу навода у пријави и процени Подносиоца пријаве, укупна величина
релевантног тржишта за снабдевање крајњих производа од папирног ткива у Србији у
2017. години износила је око [...] динара, док Циљно друштво уопште није било
присутно на релевантном тржишту.
Такође, на основу сазнања Подносиоца пријаве на релевантном тржишту продаје
крајњих производа направљених од папирног ткива у Србији присутне и активне су
компаније „Drenik ND“ doo /10-20%/, „Paloma“ dd /10-20%/, „SCA Group“ /10-20%/,
„Delhaize Serbia“ doo /5-10%/, „SHP Celex“ /5-10%/ и други.
У складу са наведеним, а на основу анализе свих елемената пријаве и целокупне
документације која је достављена уз њу, Комисија je закључила да је концентрација
дозвољена у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
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.
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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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