Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-381/2018-6
Датум: 22. мај 2018. године

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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације
број 6/0-02-381/2018-1, коју су поднела привредна друштва Mitsui & Co. Ltd., са седиштем на
адреси 1-3 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, 100-8631, Јапан, и Kansai Paint Co. Ltd., са
седиштем на адреси 6-14, Imabashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, 541-8523, Јапан, које заступа
пуномоћник адвокат Тијана Којовић, из Београда, Булевар краља Александра бр. 28, дана 22.
маја 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем заједничке контроле привредних друштава Mitsui & Co. Ltd., са седиштем на адреси
1-3 Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, 100-8631, Јапан, регистарски број 0100-01-008767,
и Kansai Paint Co. Ltd., са седиштем на адреси 6-14, Imabashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, 5418523, Јапан, регистарски број 1400-01-048243, над привредним друштвом Kansai Helios
Coatings GmbH, са седиштем на адреси Ignaz Kock-Strasse 15, 1210 Беч, Аустрија, регистарски
број FN 258099h, до које долази променом појединачне контроле привредног друштва Kansai
Paint Co. Ltd. у заједничку контролу.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве Mitsui & Co. Ltd. и Kansai Paint Co. Ltd., оба са
седиштем у Јапану, у целости извршили своју обавезу плаћања прописаног износа за издавање
овог решења дана 07. маја 2018. године, уплатом износа од 2.954.680,00 РСД (словима:
двамилионадеветстопедесетчетрихиљадешестоосамдесет динара), што представља динарску
противвредност износа од 25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада евра) према средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Привредна друштва Mitsui & Co. Ltd. и Kansai Paint Co. Ltd., оба са седиштем у Јапану,
поднела су дана 03. 05. 2018. године преко пуномоћника пријаву концентрације која настаје
стицањем заједничке контроле над друштвом Kansai Helios Coatings GmbH, са седиштем у
Аустрији, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија)
одобри трансакцију у скраћеном поступку. Прописани износ за издавање акта је уплаћен у
целости.
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По поднетом захтеву за одређивање мере заштите података у смислу чл. 45. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), одлучено
је посебним закључком.
Одлучујући по поднетој пријави, Комисија је размотрила поднету пријаву са прилозима, те је
закључила да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити
образложени.
Увидом у достављену документацију, утврђено је да је пријава потпуна и поднета у складу са
Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из одговарајућих регистара
привредних субјеката, овде учесника концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у
друге достављене доказе, утврђено је следеће.
Учесници концентрације
Учесник концентрације, привредно друштво Mitsui & Co. Ltd. (у даљем тексту: подносилац
пријаве или Mitsui), регистровано је у привредном регистру Јапана под бројем 0100-01008767. Mitsui није под контролом ниједног физичког или правног лица. Активан је у
различитим областима пословања као што су гвожђе и челик, угаљ и необојени метали,
машине, електроника, хемикалије и роба у области енергетике. Његове активности укључују
продају, дистрибуцију, куповину, маркетинг и снабдевање. У области машина, опслужује
инфраструктурне потребе кроз четири пословна сегмента: енергија, укључујући обновљиву
енергију, складиштење и услуге управаљања енергијом, затим инфраструктура за нафту и гас,
логистичка инфраструктура и животна средина. Такође, има пословне јединице интегрисаних
транспортних система (путнички и превоз робе железницом, бродски и превоз авионом).
Пословни сегмент хемикалија обухвата основне материјале, материјале за повећање учинка
као и материјале у исхрани и агрикултури. Mitsui има велики број друштава, која контролише
непосредно или посредно, и која чине тзв. Mitsui групу. У Србији нема зависнa друштва,
огранкe или представништва.
Сва друштва која послују у оквиру тзв. Mitsui групе, третирају се као један учесник на
тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, група је у свету остварила приход од око
77.795 милиона евра, док у Србији [...].
Учесник концентрације, привредно друштво Kansai Paint Co. Ltd. (у даљем тексту:
подносилац пријаве или Kansai), регистровано је у привредном регистру Јапана под бројем
1400-01-048243, и није под контролом ниједног физичког или правног лица. Kansai је активан
у хемијској индустрији, при чему су главни производи индустријски, аутомобилски,
декоративни и заштитни намази. Послује под корпоративним брендом Alesco. Има велики
број друштава, која контролише непосредно или посредно, и која чине тзв. Kansai групу, која
је географски фокусирана на азијско-пацифичку област, али је присутна и у другим деловима
Азије, у Африци, Америци, итд. У Европи послује преко овде циљног друштва, као и преко
своја два потпуно зависна друштва, Kansai Paint RUS LCC из Русије, и Kansai Paint Europe Ltd
из Велике Британије, и преко два индиректно зависна друштва, Iris Green S.r.l. и Colorline
S.r.l., оба из Италије. Такође је присутан и преко два друштва заједничког улагања, Kansai
Altan Boya Sanayi ve Ticaret A.S. из Турске, и PPG Kansai Automotive Finishes UK LLP из
Велике Британије. Има и 50% удела у друштву Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.s. из Турске,
које је примарно активно у Турској. Осим присуства преко циљног друштва, у Србији нема
других активности.
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Сва друштва која послују у оквиру тзв. Kansai групе, третирају се као један учесник на
тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, група је у свету остварила приход од око
2.779 милиона евра, а осим прихода оствареног од стране циљног друштва, у Србији [...].
Циљно друштво је Kansai Helios Coatings GmbH (у даљем тексту циљно друштво или Helios),
регистровано код Трговинског суда у Бечу под бројем FN 258099h, и тренутно је потпуно
зависно друштво Kansai-а. Helios је холдинг друштво тзв. Helios групе, која обухвата више
друштава и производних капацитета, који се налазе у 18 земаља широм света. Helios група је
европски произвођач премаза, и послује под брендовима Helios, Ecopolifix, Rembrandtin,
Belinka, Zvezda и Odilak. Фокусирана је на индустријску примену премаза, али има
активности и у другим врстама премаза, као што су смоле, хемикалије, адхезиви и скроб. У
Србији је присутна преко свог зависног друштва Индустрија боја и лакова Helios Srbija (у
даљем тексту: Helios Srbija), акционарског друштва са седиштем у Горњем Милановцу, на
адреси Радована Грковића 24, регистровано у Агенцији за привредне регистре (АПР) под
матичним бројем 07152981, претежна делатност „Производња боја, лакова и сличних премаза,
графичких боја и китова“, шифра делатности 2030. Претежно је активно у производњи и
продаји декоративних премаза, индустријских премаза за метал и за дрво, лакова у праху и
боја за путеве.
Сва друштва која послују у оквиру тзв. Helios групе, третирају се као један учесник на
тржишту у смислу члана 5. Закона, и предмет су ове концентрације. У 2017. години, група је у
свету остварила приход од [...], а у Србији приход од [...].
Опис трансакције и акт о концентрацији
Учесници концентрације су закључили Уговор о упису удела и Уговор чланова друштва, оба
дана 16. априла 2018. године, којима су уговорена међусобна права и обавезе и уређена
предметна трансакција, и који представљају акт о концентрацији. Као што је већ наведено,
тренутно је Helios потпуно зависно друштво Kansai-а. Mitsui планира да стекне 20% удела,
тако што ће уписати удео који ће Helios издати у поступку повећања капитала, док ће Kansai
убудуће имати 80%. Трансакција подразумева промену појединачне у заједничку контролу
над овде циљним друштвом и посредно, над целом Helios групом, коју ће вршити Kansai и
Mitsui.
Као разлог спровођења предметне трансакције, у пријави је наведено следеће. Mitsui планира
да ојача своје пословно присуство у Европи у сектору премаза, док Kansai очекује да ће Mitsui
користити своју глобалну пословну платформу да побољша пословни развој Helios групе.
Учесници концентрације верују да ће повезивањем капитала и глобалне базе купаца Mitsui-а,
с једне стране, и експертизе и знања Helios групе, с друге стране, ојачати своје тржишно
присуство.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
чл. 17. ст. 1. тач. 3. Закона. Подносиоци пријаве имају обавезу пријаве концентрације у смислу
чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје учесника концентрације, који подаци су изнети претходно у тексту овог
Образложења. Пријава је поднета у складу са чл. 63. ст. 1. тач. 1. Закона.
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Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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.
Подносиоци пријаве сматрају да предложена трансакција неће довести до било каквих
спорних питања са становишта права конкуренције с обзиром да Mitsui и циљно друштво
немају преклапања у пословним активностима на српском тржишту. Из тог разлога и у складу
са претходном праксом Комисије, тачна дефиниција релевантног тржишта може остати
отворена. Ради потпуности пријаве, узимајући у обзир претежну делатност циљног друштва у
Србији, подносиоци пријаве сматрају да би релевантно тржиште производа требало
дефинисати као тржиште индустријских и декоративних премаза. Што се тиче релевантног
географског тржишта, сматрају да би га требало дефинисати на националном нивоу, као
тржиште које обухвата територију Републике Србије.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности
учесника концентрације и нарочито циљног друштва, Комисија је за оцену предметне
концентрације, као релевантна тржишта производа одредила тржиште индустријских и
тржиште декоративних премаза. Индустријски и декоративни премази су међусобно
незаменљиви са аспекта купаца, односно корисника, те чине различита тржишта производа. У
конкретном случају и за оцену предметне концентрације, даље сегментирање релевантних
тржишта, није неопходно. Наиме, имајући у виду присуство учесника концентрације у Србији
на утврђеним релевантним тржиштима, њихово одређење у ужем смислу не би утицало на
оцену ефеката и другачију одлуку. У складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона, за оцену
предметне концентрације, као релевантно географско тржиште одређена је територија
Републике Србије, за оба релевантна тржишта производа.
Helios Srbija је у 2017 години, скоро [...] продаје, тачније [...] евра, остварило у декоративним
премазима, продајући разне производе, као што су емајл, фарбе за унутрашње зидове, боје,
адхезиви, основни и специјални премази, боје за бетон итд. Главне робне марке су његове
сопствене марке Звезда, Звездапол, Звездакрил, Dekor line, Лигнолукс, као и марке других
произвођача у оквиру Helios групе, као што су Spektra, Tessarol, Belinka и Bori. Индустријски
премази чине [...]% продаје Helios Srbija (типичан производ био би Хидрохел емајл), а
индустријски метални премази углавном за емајл као и са основним премазима, чине [...]%
продаје (робне марке Секолин, Еполин, ДД Пур, Дугакор и Термолукс). Остала два сегмента,
са преко [...] евра, чине боје за путеве (Сигнакол и Сигнадур), и пескирање (Звездалит), док је
продаја аутомобилских премаза завршне обраде износила [...] евра. Индустријски премази се
дистрибуирају директно бизнис купцима ([...]% продаје), преко дистрибутера ([...]%) и другим
каналима ([...]%). Осим преко зависног друштва Helios Srbija, циљна Helios група је присутна
и преко следећих друштава: Helios TBLUS продаје синтетичку смолу, вредност продаје [...]
евра (најзначајнија марка Colpoly); Belinka Perkemija продаје хемикалије, вредност продаје [...]
евра (производи перборат и пероксид); Rembrandtin Lack продаје индустријске премазе метала
и боје за путеве, вредност продаје [...] евра, и Helios Kemostik, који продаје адхезиве у
вредности [...] евра (брендови Метакем и Неостик). Сви подаци су дати за претходну 2017
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годину за Србију. Подносиоци пријаве процењују као главне конкуренте у Србији друштва
Zorka Tikkurila, AkzoNobel, Becker, Hempel, Jotun и Renner.
Оцена ефеката концентрације
Из утврђеног чињеничног стања и према наводима из пријаве, произлази да подносилац
пријаве Mitsui уопште није присутан у Србији, док је подносилац пријаве Kansai присутан
једино преко циљног друштва над којим је до сада имао појединачну контролу. С обзиром да
не долази до хоризонталних преклапања или вертикалних веза на утврђеним релевантним
тржиштима (а ни у било ком другом сегменту тржишта), може се закључити да спровођењем
предметне концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално
посматрано.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су
испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је
као у ставу првом изреке овог решења.
Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона као и чл.
2. ст. 1. тач. 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.
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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