Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/ IV, Београд
Број: 6/0-02-396/2018-6
Датум: 14. 06. 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 49/11),
одлучујући по Пријави концентрације број 6/0-02-396/2018-1 од 11.05. 2018. године,
друштва LG Electronics Inc., са регистрованим седиштем на адреси 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seul 07336, Република Кореја, поднете преко пуномоћника адвоката
Смиљанић Вељка из Ортачког адвокатског друштва Карановић/Николић из Београда,
улица Ресавска 23 дана 14. 06. 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва LG Electronics Inc.,
регистрованог у Регистру Окружног суда Републике Кореје у Сеулу под регистарским
бројем 110111-2487050, са пословним седиштем на адреси 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seul 07336, Република Кореја, над друштвом ZKW Holding GmbH
са регистрованим седиштем на адреси Rottenhauser straße 8, 3250 Vizelburg, Austrija,
регистрованим у привредном регистру регионалног суда у St. Pölten-u, под
регистарским бројем FN 438970 w, и над друштвом Mommert Gewerbeimmobilien
Verwaltungs GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Rottenhauser straße 8, 3250
Vizelburg, Austrija, регистрованим у привредном регистру регионалног суда у St.
Pölten-u, под регистарским бројем FN 461435 g.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је Подносилац пријаве, друштвo LG Electronics Inc., са
регистрованим седиштем на адреси 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seul 07336,
Република Кореја, уплатило дана 08.06.2018. године износ од 25.000
(двадесетпетхиљада) ЕУР, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно,
представља прописани износ таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво, LG Electronics Inc., регистровано у Регистру Окружног суда
Републике Кореје у Сеулу под регистарским бројем 110111-2487050, са пословним
седиштем на адреси 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seul 07336, Република Кореја,
поднело је дана 11.05.2018. године, преко пуномоћника адвоката Смиљанић Вељка и
других из Ортачко адвокатског друштва Карановић/Николић, Београд, Ресавска 23,
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације
која је заведена под бројем 6/0-02-396/2018-1. Пријава је допуњена дана 31.05.2018.
године поднеском бр. 6/0-02-396/2018-3 и дана 08.06.2018. године поднеском број 6/002-396/2018-5.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је дана 18. маја 2018.
године, поднео Комисији и захтев за заштиту одређених података садржаних у Пријави
концентрације. Садржину захтева представља спецификација података и информација
чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о
чему је Комисија донела посебан Закључак о заштити података број 6/0-02-396/20184, који се у овом решењу даље неће образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава
са допуном од 31.05.2018., и 08.06.2018. године, у скраћеном облику, 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 у скраћеном поступку.
Саставни део Пријаве концентрације 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 овог решења.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве и стицалац у концентрацији је привредно друштво LG
Electronics Inc., регистровано у Регистру Окружног суда Републике Кореје у Сеулу под
регистарским бројем 110111-2487050, са пословним седиштем на адреси 128, Yeouidaero, Yeongdeungpo-gu, Seul 07336, Република Кореја (у даљем тексту: LGE или
Подносилац).
LGE је произвођач и добављач електричних уређаја, уређаја за мобилну
комуникацију и кућних апарата на светском нивоу, са око 75.000 запослених на 118
локација широм света. LGE је у 2017. години имао глобалну продају у вредности од 43
милијарде евра. LGE послује кроз четири пословне јединице: Забава за кућу (Home
Entertaiment), Мобилне комуникације (Mobile Communications), Кућни апарати и
решења за клима уређаје (Home Appliance & Air Solutions) и Делови за аутомобиле
(Vehicle Components).
LGE нема зависних друштава регистрованих у Србији.
Циљна друштва у предметној трансакцији су:
- ZKW Holding GmbH са регистрованим седиштем на адреси Rottenhauser straße 8,
3250 Vizelburg, Austrija, друштво основано и организовано по законима
Аустрије, регистровано у привредном регистру регионалног суда у St. Pölten-u,
под регистарским бројем FN 438970 w ( у даљем тексту: ZKW Holding или
Циљно друштво 1.) ;
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Mommert Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH, са регистрованим седиштем на
адреси Rottenhauser straße 8, 3250 Vizelburg, Austrija, регистровано у
привредном регистру регионалног суда у St. Pölten-u, под регистарским бројем
FN 461435 g ( у даљем тексту: MGIV или Циљно друштво 2.)
Циљно друштво 1. је у искључивом власништву компаније Mommert Holding
GmbH, друштва са ограниченом одговорношћу основаног по законима Немачке, са
регистрованим седиштем у Grünvaldu-u, 82031, Tölzer Str. 32 (општина Минхен),
регистрованог при привредном регистру основног суда у Минхену под бројем HRB
235601 („Mommert Holding“). Циљно друштво 1. и Циљно друштво 2. су под крајњом
контролом господина Ulrich Mommerta држављанина Немачке.
Циљно друштво 1. и Циљно друштво 2. , у даљем тексту биће означени као Циљна
група друштва или ZKW.
ZKW је аустријски произвођач система за аутомобилску расвету, са извозом
широм света и седиштем у Vizelburg-u, граду у Доњој Аустрији. ZKW управља
постројењима у Аустрији, Словачкој, Чешкој, Кини, Индији, Мексику и САД. ZKW
има око 7.150 запослених.
Економске активности ZKW-а се односе на развој и производњу система расвете
за целокупни опсег моторних возила, укључујући аутомобилске, камионске и
мотоциклистичке системе расвете. ZKW се претежно фокусира на предње осветљење
(нарочито предње фарове, фарове за маглу и дневна светла). Такође, ZKW производи
друге врсте осветљења (укључујући задње фарове, унутрашње осветљење и осветљење
за таблице), као и електронске и електротехничке компоненте (за интерну употребу) и
жичано ремење.
Главни купци ZKW-а су BMW, Daimler, General Motors, MAN, Porsche,
Renault/Nissan, Scania, Volvo Car, Volvo Truck и VW Grupa.
МGIV (Циљно друштво 2.) је само посредничка холдинг компанија, која није
директно укључена у економску активност.
Циљна друштва немају зависних друштава регистрованих у Србији.
-

Подносилац пријаве, односно LGE , остварио је укупан светски приход у 2017.
години од преко [...] ЕУР, док је укупан приход овог друштва у Србији у 2017. години
износио [...] ЕУР од продаје електричних уређаја, уређаја за мобилну комуникацију и
кућних апарата. У 2017. години укупан светски приход Циљних друштава износио је
[...] ЕУР, а у Србији Циљна друштва [...] у наведеној години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Концентрација настаје тако што Подносилац пријаве LGE стиче појединачну
контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона над Циљним друштвима, односно
над друштвом ZKW Holding GmbH, и друштвом Mommert Gewerbeimmobilien
Verwaltungs GmbH куповином [...] % удела у сваком од тих друштава.
Као акт о концентрацији достављен је Уговор о купопродаји удела потписан 26.
априла 2018. године између Mommert Holding GmbH као продавца са једне стране, и
LG Electronics Inc., и LG Corp., као купаца са друге стране.
Намераваном трансакцијом у складу са наведеним уговором, LGЕ као купац I
стиче [...]% удела, односно оснивачког капитала у друштвима ZKW (Циљно друштво
1.), и МGIV (Циљно друштво 2.). Истом трансакцијом LG Corp., као купац II, стиче тј.
купује [...] % удела у оба наведена Циљна друштва.
У складу са Уговором о купопродаји удела, услов за спровођење трансакције је
реструктурирање пре затварања које ће обезбедити продавац, тако што ће се извршити
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раздвајање (demergere) између друштава Mommert Imobilien Holding GmbH и МGIV
(Циљно друштво 2.), на тај начин што ће Mommert Imobilien Holding GmbH 100%
удела у том друштву пренети на МGIV и пренос удела у МGIV-у на продавца. Тиме ће
се повећати капитал продавца Mommert Holding GmbH, а који ће се преузети од стране
купаца у оквирима ове трансакције.
Купац у предметном Уговору о купопродаји удела од 26.04.2018. године је и LG
Corp., који преузима по
[...]% удела у оба Циљна друштва. Међутим, према наводима Подносиоца пријаве
стицалац контроле у предметној трансакцији је само LGE. LG Corp. тренутно поседује
[...]% удела у LGE, али му то не омогућава контролу над LGE. Према прописима
Привредног закона Кореје и другим прописима, LG Corp. нема довољно удела да
блокира одлуке у погледу кључних стратешких питања и комерцијалних одлука, због
чега се не може сматрати контролним друштвом LGЕ. Стога, у складу са примењивим
компанијским правом, не постоји структурна, економска и групна повезаност између
LGE и LG Corp, па се не могу међусобно сматрати зависним, односно матичним
друштвом.
Комисија је наведени Уговор о купопродаји удела од 26.05.2018. године,
прихватила као правни основ стицања појединачне контроле и настанка концентрације.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Комисија је основу достављених података о висини укупних прихода Подносиоца
пријаве и Циљних друштава остварених на светском тржишту и тржишту Републике
Србије у 2017. години, утврдила да je Подносилац пријаве имао обавезу да пријави
концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2017. години
вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као
услова за пријаву концентрације.
Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
4. Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа
представља скуп роба или 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 концентрације није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, нити релевантно
географско тржиште, јер трансакција неће имати ефеката по конкуренцију у Србији.
Систем за расвету моторног возила се састоји од уређаја за осветљење и
сигнализацију намонтираних на или уграђених у предњи или задњи део моторног
возила, са стране, а у неким случајевима на крову моторног возила. Овим се осветљава
пут за возаче и повећава видљивост возила, што омогућава другим возачима и
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пешацима да уоче присуство возила, позицију, смер кретања и намере возача у погледу
смера и брзине кретања.
Пословне активности ZKW-а се односе на развој, производњу, маркетинг и
продају система за аутомобилску расвету, нарочито главних предњих фарова,
помоћних предњих фарова (светла за маглу, спот светла, дневна светла, показивачи
правца, маркинг светла, позициона светла, светла за пропуштање), задње фарове и
унутрашња светла. Додатно, ZKW производи неопходне електронске компоненте за
крајње производе из области аутомобилског осветљења (контролне јединице, моторе
светла, и кућишта за фарове), претежно као инпуте за интерне потребе.
На светском нивоу, LGЕ и ZKW су активни у индустрији аутомобилске расвете.
Подносилац пријаве LGЕ је недавно постао активан на тржишту производње и
снабдевања аутомобилске расвете, при чему је прву продају остварио у септембру
2016. године, а остварио је укупну светску продају у износу испод [...]- ЕУР и то на
европском тржишту у 2017. години. Међутим, ниједан од ових учесника није активан
на релевантном тржишту у Србији. Сходно наведеном за потребе процене релевантног
тржишта, Подносилац пријаве сматра да релевантно тржиште у предметној
трансакцији треба дефинисати, као тржиште система за расвету моторних возила.
Овако дефинисано релевантно тржиште производа Подносилац пријаве је
образложио ставовима праксе Европске Комисије. Претходно становиште Европске
Комисије је да лампе за посебне намене, попут расвете моторних возила не спадају у
расвету за генералну сврху. Осветљење за моторна возила може бити сегментирано на
спољашњу расвету за моторна возила (која је светлија и критична за безбедност
вожње) и унутрашњу расвету за моторна возила (која има мањи интезитет осветљења).
Европска Комисија је раније разматрала посебна тржишта за предње и задње фарове за
спољашњу расвету за моторна возила, на основу тога што касније произведени фарови
имају разлике у дизајну и технологији, због потребе за снажнијим и усмереним
зрацима светла. Међутим, Подносилац пријаве сматра да није потребна даља подела
релевантног тржишта производа за потребе анализе предметне трансакције, с обзиром
на то да учесници концентрације уопште нису присутни на релевантном тржишту у
Србији. Сходно томе трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у Србији,
независно од дефиниције релевантног тржишта.
Комисија је прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа
од стране Подносиоца, као тржишта система за расвету моторних возила, налазећи у
конкретном случају да ближа сегментација релевантног тржишта није неопходна, а
имајући у виду да активност Циљних друштава укључује производњу и предњих и
задњих фарова, као и унутрашње осветљење, за целокупни опсег моторних возила.
Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, што
је био и предлог Подносиоца пријаве, а Комисија је полазећи од законске дефиниције
из члана 6. Закона, узела географски опсег Републике Србије као релевантно
географско тржиште, јер из природе предложене трансакције, не проистиче никакво
њено дејство само на посебном или ужем подручју у Србији.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз
Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену
тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на
конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.
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Подносилац пријаве, LGE је произвођач и добављач електричних уређаја,
уређаја за мобилну комуникацију и кућних апарата на светском нивоу. LGЕ је недавно
постао активан и на тржишту производње и снабдевања аутомобилске расвете, при
чему је прву продају остварио у септембру 2016. године, а остварио је укупну светску
продају у износу испод [...] ЕУР на тржишту Evrope у 2017. години.
Циљно друштво ZKW Holding је аустријски произвођач система за аутомобилску
расвету, са извозом широм света и седиштем у Vizelburg-u, граду у Доњој Аустрији.
ZKW управља постројењима у Аустрији, Словачкој, Чешкој, Кини, Индији, Мексику и
САД. Друго Циљно друштво из предметне трансакције, МGIV је само посредничка
холдинг компанија која није директно укључена у економску активност. Стога је за
оцену ефеката предметне концентрације значајна само економска активност Циљног
друштва 1. , односно ZKW-а.
Имајући у виду да је Подносилац пријаве, као стицалац контроле у предложеној
трансакцији, од недавно постао активан и на тржишту производње и снабдевања
аутомобилске расвете на европском тржишту, што је главна активност Циљног
друштва, то међу учесницима концентрације долази до одређеног хоризонталног
преклапања на утврђеном релевантном тржишту у појединим европским државама.
Међутим, са аспекта оцене ефеката концентрације на тржишту Србије, спровођењем
предметне концентрације не долази ни до каквих преклапања на овом тржишту, јер
учесници нису присутни на релевантном тржишту у Србији. На супротно, не утиче ни
чињеница оствареног промета у Србији од стране стицаоца контроле LGE, који је у
2017. години износио [...] ЕУР, а из разлога што је наведени приход Подносилац
пријаве остварио продајом робе која није дефинисана као релевантно тржиште
производа.
У погледу процене обима и вредности релевантног тржишта у Србији, као и о
учешћу конкурената на релевантном тржишту, учесници концентрације немају
података из ралога што нису учесници на истом у Србији. Сходно томе, учесници
немају купце ни добављаче релевантног производа у Србији, нити мрежу дистрибуције
или малопродаје, а Подносилац пријаве сматра да спровођење предметне трансакције
неће довести до штетних ефеката, јер се учесници не преклапају ни хоризонтално ни
вертикално на релевантном тржишту у Србији. Стога, предметна концентрација неће
водити стварању или јачању доминантног положаја.
На основу изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на
тржишту Републике Србије нема хоризонталних веза нити вертикалних преклапања на
утврђеном релевантном тржишту, а због одсуства учесника на релевантном тржишту у
Србији, не долази ни до повећања тржишног удела учесника, које иначе немају.
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале
критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је
концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона.
У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона и одлучено је као у ставу I
диспозитивa овог решења.
Одлука у ставу II решења 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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