Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-521/2018- 5
Датум: 23. јул 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 6/0-02-521/2018-1, коју је дана 10. јула 2018. године поднело привредно друштво Advent
International Corporation, са седиштем на адреси 75 State Street, Boston, MA 02109, Сједињене
Америчке Државе, које заступа пуномоћник адвокат Бојана Миљановић из адвокатске
канцеларије Карановић & Николић о.а.д., Ресавска бр. 23, дана 23. јула 2018. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем контроле од стране привредног друштва Advent International Corporation, са
седиштем на адреси 75 State Street, Boston, MA 02109, Сједињене Америчке Државе, број
регистрације 2044184, над „Пословањем за дистрибуцију електричне енергије“ друштва
General Electric Company, које чине привредна друштва GE Distributed Power Inc., са
седиштем на адреси 1209 Orange St., Wilmington, DE 19801, Сједињенe Америчке Државе,
број регистрације 2347088, General Electric Austria GmbH, са седиштем на адреси
Technologiestrasse бр.10, Беч, Аустрија, број регистрације
FN 189091, и Jenbacher
International BV., са седиштем на адреси Bergschot бр.69, Бреда, Холандија, број регистрације
71416927, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве уплатио износ од 25.000,00
(двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 11. јула 2018. године на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Advent International Corporation, са седиштем на адреси 75 State Street,
Boston, MA 02109, Сједињене Америчке Државе, матични број 2044184 (у даљем тексту:
подносилац пријаве или Advent), поднело је дана 10. јула 2018. године преко пуномоћника
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-521/2018-1 (у даљем тексту:
пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку.
Комисији је достављена и допуна пријаве 18. јула 2018. године.
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Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене
допуне, 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.
Подносилац пријаве је 17. јула 2018. године, доставио Комисији и захтев за заштиту података
и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-521/2018-4, од 23.
јула 2018. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, друштво Advent је приватни инвестициони фонд (engl. private equity)
фокусиран на стицање власничких удела у друштвима за која сматра да ће додатни капитал
унапредити њихово будуће пословање. Као приватни инвестициони фонд, Advent поседује
холдинг компаније које послују на глобалном нивоу у разнородним секторима укључујући
индустријски сектор, секторe малопродаје, медија, комуникација, информационих
технологија, интернета, здравствене заштите и фармацеутских производа. Према наводима у
пријави, на дан 30. септембар 2017. године, Advent је располагао са 35 милијарди евра активе
којом је управљао.
Према наводима у пријави, Advent је у Републици Србији активан преко друштава која се
налазе у његовом портфељу и то:
[...]

Зависно регистровано друштво друштва Advent у Републици Србији је друштво Аddiko Bank
a.d., са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр.6, матични број 07726716, претежна
регистрована делатност: остало монетарно пословање (шифра делатности: 6419).
Предметном трансакцијом обухваћена су следећа друштва:
1. GE Distributed Power Inc., са седиштем на адреси 1209 Orange St., Wilmington, DE
19801, Сједињенe Америчке Државе;
2. General Electric Austria GmbH, са седиштем на адреси Technologiestrasse бр.10, Беч,
Аустрија, број регистрације FN 189091, и
3. Jenbacher International BV., са седиштем на адреси Bergschot бр.69, Бреда, Холандија,
број регистрације 71416927 (у даљем тексту заједно: циљно пословање).
Циљно пословање предметне трансакције обухвата пословну јединицу за дистрибуцију
електричне енергије друштва General Electric Company, са седиштем на адреси 33-41
Farnsworth Street, Boston, Massachusetts, 02210, Сједињене Америчке Државе (у даљем
тексту: друштво GEC) у оквиру које се врши производња и продаја „Jenbacher“ и
„Waukesha“ клипних гасних мотора. Пословна јединица за дистрибуцију електричне енергије
друштва GEC има главну канцеларију у Јенбаху, Аустрија. Циљно пословање је активно у
производњи клипних гасних мотора које продаје као „генсет“ пакете, чисте гасне моторе или
као делове пројеката за производњу електричне енергије и/или компресију гаса. Поред тога,
циљно пословање пружа и пратеће услуге за клипне гасне моторе, укључујући снабдевање
резервним деловима, надоградњу, конверзију, ремонт, поправке, сервисирање и остале
услуге, и обезбеђује праћење и дијагностику својих клипних гасних мотора уз помоћ
управљања средствима и алатима за оптимизацију перформанси. Према наводима у пријави,
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циљно пословање нема зависна регистрована друштва у Републици Србији, а у 2017. години
је на тржишту Републике Србије остварило приход од око [...] евра продајом гасних генсета.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела закључен 25.
јуна 2018. године између друштва GEC у својству продавца и друштава AI Alpine US BidCо
Inc., сa седиштем на адреси Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, County of New Castle,
Делавер, регистарски број 6921086, AI Alpine AT BidCo Gmbh, сa седиштем на адреси
Schottenring бр.19, Беч, Аустрија, регистарски број FN 489858, и AI Alpine NL BidCo BV, сa
седиштем на адреси Herengracht бр.450, Амстердам, Холандија, регистарски број 71852336,
која представљају друштва посебне намене у потпуном власништву друштва Advent, у
својству купаца.
У складу са Уговором о купопродаји удела, [...] На овај начин, друштво Advent ће
посредством својих зависних друштава стећи контролу над циљним пословањем.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана
61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје
учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним годишњим
приходима друштава којима управља подносилац пријаве, оствареним на светском тржишту
и на тржишту Републике Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују износе
остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. 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.
Узимајући у обзир активности циљног пословања на тржишту Републике Србије, Комисија је
за потребе оцене предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као
тржиште продаје гасних генсета за производњу електричне енергије, прихватајући на тај
начин предлог подносиоца пријаве.
Генсет (engl. genset-generator set) представља пакет опреме чија је функција претварање
такозваног топлотног капацитета у механичку енергију, а затим у електричну енергију.
Постоје гасни и ликвидни генсети. Гасни генсети као извор енергије користе природни или
вештачки гас, а ликвидни углавном дизел гориво. У одлуци Европске комисије
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COMP/M.6106 – Caterpillar / MWM, гасни генсети комбинују гасне моторе са различитим
помоћним уређајима, као што су генератори електричне енергије, турбо пуњачи и,
евентуално, друга опрема (по избору купца) у циљу формирања самосталног уређаја за
генерисање електричне енергије. Најзначајнија компонента генсета је клипни мотор, с
обзиром да су дизајн и карактеристике мотора кључне одреднице ефикасности, производње и
емисије гасног генсета.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2.
Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да подносилац пријаве није активан на дефинисаном релевантном тржишту
производа у Републици Србији.
Циљно пословање је у 2017. години било присутно на дефинисаном релевантном тржишту у
Републици Србији остварујући приход од око [...] евра продајом гасних генсета.
С обзиром на ограничено присуство циљног пословања на тржишту Републике Србије као и
на његову активност на светском нивоу, подносилац пријаве је Комисији доставио податке о
стању конкуренције на тржишту продаје гасних генсета за производњу електричне енергије у
свету. Према подацима достављеним Комисији од стране подносиоца пријаве, заснованим на
„Martec gas reciprocating engines production“ бази података тржишно учешће циљног
пословања на тржишту продаје гасних генсета за производњу електричне енергије
номиналне снаге преко 0,5MW у свету у 2017. години je износило око /20-30/%, док су
његови највећи конкуренти била следећа друштва: друштво Caterpillar / MWM са оствареним
тржишним учешћем од око /10-20/%, друштво Wärtsilä са оствареним тржишним учешћем од
око /10-20/%, друштво Rolls-Royce са оствареним тржишним учешћем од око /5-10/%,
друштво MAN са оствареним тржишним учешћем од око /5-10/% и друштво Cummins са
оствареним тржишним учешћем од око /5-10/%. Остали учесници на овом релевантном
тржишту производа у свету остварили су тржишна учешћа испод 5%.
Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до
хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном
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 решења 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.
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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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