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: 6/0-02-252/2018-7
Датум: 24. април 2018. године
Београд
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 6/0-02-252/2018-1, коју je дана 02. марта
2018. године поднело привредно друштво LyondellBasell Industries N.V. са
регистрованим седиштем на адреси Delftseplein 27E, 3013 AA Ротердам, Холандија,
преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије
Moravčević, Vojnović i Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, дана 24. априла 2018.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва LyondellBasell Industries
N.V. са регистрованим седиштем на адреси Delftseplein 27E, 3013 AA Ротердам,
Холандија, матични број 24473890 над друштвом A.Schulman Inc, са регистрованим
седиштем на адреси 3637 Ridgewood Road, Ферлон, Охајо 44333, САД, матични број
34-0514850.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво LyondellBasell Industries N.V. извршило уплату
износа од 25.000 евра (двадесетпетхиљада) евра, дана 09. марта 2018. године, на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописан износ за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво LyondellBasell Industries N.V. са регистрованим седиштем
на адреси Delftseplein 27E, 3013 AA Ротердам, Холандија, матични број 24473890 (у
даљем тексту: подносилац пријаве или LyondellBasell), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 02. марта 2018. године, преко пуномоћника
адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović i
Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-252/2018-1.
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Допуну пријаве број 6/0-02-252/2018-4, подносилац је доставио 04. априла 2018.
године, након чега је Комисија 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), учесник у концентрацији је поднео
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
LyondellBasell је матично друштво LyondellBasell групе. LyondellBasell је
друштво које се бави производњом пластике, хемикалијама и глобално је присутно на
тржишту петрохемијских производа. Његови кључни производи обухватају основне
хемикалије (етилен, пропилен, пропилен оксид, етилен оксид, терцијарни бутил
алкохол, метанол, сирћетну киселину и њихове деривате), полимере (разне пластичне
смоле као што су полипропилен, полипропиленске смеше и полиетилен), горива и
етере горива. Са 13.000 запослених широм света, LyondellBasell производи материјале
и производе који одговарају модерним изазовима као што су повећање безбедности
хране преко лаке и флексибилне амбалаже, заштита исправности квалитета залиха воде
преко јачих и разноврснијих цеви и унапређивање безбедности и ефикасности горива
за аутомобиле и камионе.
Пословање овог друштва у области хемије се превасходно састоји од великих
фабрика за прераду које претварају велике количине течних и гасовитих
угљоводоничних сировина у пластичну смолу и друге хемикалије. Његови хемијски
производи се превасходно користе као основа за производњу осталих хемикалија и
пластике. Купци овог друштва користе хемикалије и пластику за производњу широког
спектра производа који се користе у свакодневном животу, укључујући паковање
хране, опремање дома, аутомобилске компоненте, боје и премазе. LyondellBasell се
такође бави и прерадом нафте, у својој рафинерији у Хјустону, Тексас, која прерађује
сирову нафту у рафинисане производе као што су бензин, дизел и млазно гориво.
LyondellBasell није под контролом ни једног друштва нити лица. Власништво
над акцијама LyondellBasell-а је широко дисперзовано тако да је дана 01. марта 2018.
године највећи појединачни акционар био [...].
LyondellBasell нема зависних друштава нити производних објеката у Републици
Србији. Присуство подносиоца пријаве у Србији је врло ограничено и чини тек неких
0,05% продаје коју ово друштво остварује у свету. LyondellBasell продаје следеће
производе у Србији: полипропиленске смеше, полипропилен, полиетилен високе
густине (HDPE), окси горива, полиетилен ниске густине (LDPE), катализаторе,
полибутен-1 и ојачане синтетичке смоле. Продајом ових производа на тржишту Србије
LyondellBasell је у 2017. години остварио приход од око [...].
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Циљно друштво у предметној трансакцији је A.Schulman Inc, са регистрованим
седиштем на адреси 3637 Ridgewood Road, Ферлон, Охајо 44333, САД, матични број
34-0514850 (у даљем тексту: A.Schulman или циљно друштво). A.Schulman је матично
друштво A.Schulman групе. A.Schulman је међународни добављач пластичних смеша
високих перформанси, композита и смоле са седиштем у Ферлону, Охајо. Купци
друштва послују у различитим индустријама попут производње амбалаже, мобилности,
сектору грађевинарства и изградње, електронике, пољопривреде, производњи
производа намењених личној нези и хигијени итд. A.Schulman запошљава приближно
5.100 људи и има 54 производна објекта на глобалном нивоу. Циљно друштво нема
зависних друштава нити производних објеката у Србији.
Већину укупних прихода од продаје у Србији [...] циљно друштво остварује
продајом матичних смеша, (тзв.“masterbatch“ око [...]), које на овом тржишту продаје
његово белгијско зависно друштво. Матичне смеше представљају вишекомпонентне
системе специјализованих адитива, минерала и концентрата који се користе као
сировина при производњи попипропиленских смеша. Матичне смеше које се продају у
Србији укључују адитиве Papermatch и Polybatch, концентрате боје Polywhite, Polyblak
и Polybatch. Од осталих мање мање заступљених производа који се продају у Србији
су специјализовани прахови (Icorene, са укупним приходом од продаје од неких [...],
које продаје италијанско зависно друштво A.Schulman-а) и изграђени полимери
(Schulablend, са укупним приходом од продаје око [...], које продају његова италијанска
и мађарска зависна друштва).
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Концентрација се односи на стицање 100% акција у друштву A.Schulman од
стране друштва LyondellBasell, преко свог зависног друштва у искључивом
власништву, LYB Americas Holdco Inc., са регистрованим седиштем на адреси 1209
Orange Street, Вилмингтон, Делавер 19801, САД (у даљем тексту: Merger Sub).
Трансакција је заснована на Уговору и плану спајања (у даљем тексту: Уговор), који су
15. фебруара 2018. године потписали подносилац пријаве, LYB Americas Holdco Inc., и
A.Schulman.
У складу са одредбама Уговора и под условима предвиђеним у Уговору,
Merger Sub ће се спојити са друштвом A.Schulman. [...].
Стицањем друштва A.Schulman, подносилац пријаве посредну ће стећи
контролу и над свим зависним друштвима истоимене групе друштава. Ради се о
изузетно комплементарној трансакцији која представља надоградњу већ постојеће
платформе друштва LyondellBasell у области полипропиленских једињења зарад
стварања пословања са напредним полимерским решењима са разноликим
портфолијом производа и широким географским дометом на растућим тржиштима
широм света. Будући да је досадашње пословање друштва LyondellBasell у области
полипропиленских једињења у највећој мери било усмерено на аутомобилски сектор,
ова трансакција ће омогућити приступ овом друштву брзорастућим секторима као што
су сектори електронике, грађевине, пољопривреде и робе широке потрошње.
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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 2017. години, Комисија је утврдила да је
подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2017. години већи од износа који су прописани чланом 61.
Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава
концентрације поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 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.
Учесници у концентрацији сматрају да за потребе предметне трансакције није
неопходно прецизно дефинисати релевантно тржиште, односно да дефиниција
релевантног тржишта производа може остати отворена, јер без обзира на усвојену
дефиницију релевантног тржишта производа, предметна концентрација неће имати
било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији, будући да се активности
страна незнатно преклапају у Србији, и да се присуство циљног друштва у Србији
може окарактерисати као минимално. Ипак, ради достављања комплетних података
Комисији, стране напомињу да се на глобалном нивоу активности страна хоризонтално
преклапају на тржишту производње и продаје полипропиленских смеша, па су
предложили да се релевантно тржиште производа у конкретном случају дефинише као
тржиште производње и продаје полипропиленских смеша. Полипропиленске смеше су
термопластичне смоле произведене мешањем једног или више основних полиолефина
са различитим компонентама као што су модификатори утицаја, филери и ојачивачи,
пигменти и адитиви. Ове полипропиленске смеше нуде широк спектар карактеристика
и имају велики број различитих примена у области аутомобилскох компоненти,
компоненти за електричне уређаје, компоненти за изградњу и грађевину и компоненти
намештаја.
У својој досадашњој пракси Европска комисија је сматрала да је тржиште
полипропилена засебно тржиште и такође је разматрала могуће даље сегментације овог
тржишта, на пример на тржиште полипропиленских смола и тржиште
полипропиленских смеша. Полипропиленске смеше се праве од полипропиленских
смола, адитива и једног или више филера као што су стаклена влакна или минерали
односно од полипропиленских смола које су помешане са другим материјалима како
би се промениле карактеристике учинка, изгледа производа и друго. Међутим,
Европска комисија је на крају оставила отвореним дефиниције тржишта, као и питање
да ли је неопходно даље сегментирати тржиште полипропиленских смеша.
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Имајући у виду активности учесника концентрације на тржишту Републике
Србије, а нарочито циљног друштва, Комисија је за потребе предметног поступка
релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште продаје матичних смеша,
(тзв.“masterbatch“).
Када је реч о дефинисању релевантног географског тржишта, Комисија је исто
дефинисала као тржиште Републике Србије, у складу са законским надлежностима
Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију
процењује за оквир националне територије.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз пријаву
закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на
релевантном тржишту и да неће негативно утицати на конкуренцију у Републици
Србији. Ово из разлога што између учесника у концентрацији на дефинисаном
релевантном тржишту не долази ни до каквог хоризонталног преклапања, будући да
подносилац пријаве своје приходе у Србији остварује претежно продајом
полипропиленских смеша, док циљно друштво приходе у Србији остварују продајом
матичних смеша, које се користе као сировина при производњи полипропиленских
смеша. Услед чињенице да ниједан од учесника у концентрацији нема производне
погоне у Републици Србији, Комисија није анализирала потенцијалне вертикалне
ефекте предметне концентрације на домаћем тржишту. Потенцијални хоризонтални и
вертикални ефекти могу се очекивати превенствено на тржиштима оних земаља где су
лоцирани производни погони учесника концентрације. Из тих разлога, а у циљу
достављања комплетних података подносилац напомиње да глобално постоје могућа
хоризонтална преклапања и вертикални однос између учесника у концентрацији у
погледу производње полиетиленских прахова.[...] Међутим, ове како хоризонталне
тако и вертикалне везе се не односе на српско тржиште, на коме не постоји ни стварни
нити потенцијални однос добављача и купца између учесника у концентрацији.
Будући да су приходи које су учесници у концентрацији остварили у Србији у
2017. години незнатни у односу на укупне приходе које ова друштва остварују на
светском нивоу, да оба учесника концентрације остварују приходе на домаћем
тржишту продајом својих производа преко својих зависних друштава регистрованих у
различитим државама ЕУ, те да ниједан од учесника у концентрацији нема зависна
друштва регистрована у Србији, подносилац пријаве нема прецизне податке о
тржишном учешћу циљног друштва као и о стању конкуренције на релевантном
тржишту у Републици Србији. Према његовим проценама тржишно учешће циљног
друштва и његових највећих конкурената у Србији требало би бити приближно
тржишном учешћу које ови учесници на тржишту остварују и на тржишту Европског
економског простора (ЕЕП). Према подацима достављеним у пријави, подносилац је
дао процену тржишног удела на дефинисаном релевантном тржишту - тржиште
продаје матичних смеша (тзв.“masterbatch“), друштва A.Schulman од око /10-20/%. Као
његови најзначајнији конкуренти наведени су друштва Clariant са тржишним уделом
/10-20/% и Ampacet /10-20/%. Од мање заначајних конкурената подносилац пријаве
навео је Polyone са /5-10/% и друга мања друштва попут Cabot Plastics, Polyplast Muller,
Plastika Kritis, Hubron International и др.
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Имајући у виду све претходно наведено, као и друге наводе у пријави, 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.
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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