
     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“, бр. 49/11),  одлучујући  по  Пријави
концентрације  број:  6/0-02-496/2018-1 друштва  Baumit  GmbH,  са  седиштем  на  адреси
Reckenberg  12,  87541  Bad  Hindelang,  Немачка,  поднетој  21.  јуна  2018.  године  преко
пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића и осталих адвоката из Моравчевић, Војновић
& Партнери аод из Београда, Добрачина бр. 15, дана 6. августа 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која  настаје  стицањем  контроле друштва Baumit  GmbH  са регистрованим седиштем  на
адреси  Reckenberg  12,  87541  Bad  Hindelang,  Немачка, регистарски  број:  HRB 9558  над
друштвима: Krusemark Edelputz GmbH  & Co.  KG  са регистрованим седиштем на адреси
Industriestraße  25-27,  63165  Mühlheim  am  Main,  Немачка, регистарски  број:  HRA 6499,
Krusemark Schaefer Verwaltungs GmbH са регистрованим седиштем на адреси Industriestraße
25-27, 63165 Mühlheim am Main, Немачка, регистарски број: HRB 3731, Schaefer Krusemark
GmbH & Co. KG са регистрованим седиштем на адреси  Louise-Seher-Straße 6, 65582 Diez,
Немачка, регистарски број: HRА 3896, Schaefer Krusemark Vertriebs GmbH са регистрованим
седиштем на адреси Louise-Seher-Straße 6, 65582 Diez, Немачка, регистарски број: HRB 6022
и K+S Handelsgesellschaft für Maler- und Putzerbedarf mbH  са регистрованим седиштем на
адреси  Industriestraße  25-27,  63165  Mühlheim am Main,  Немачка, регистарски  број:  HRB
5223,  путем  стицања  100%  удела  у  друштвима  Krusemark  Edelputz,  Krusemark  Schaefer
Verwaltungs, K+S Handelsgesellschaft für Maler - und Putzerbedarf и 75% удела у друштвима
Schaefer Krusemark и Schaefer Krusemark Vertriebs, као и стицања непокретности означених
као  „Пословно  земљиште Mühlheim“,  земљишне  књиге  Mühlheim  код  Основног  суда
Offenbach am Main, лист 5966 и „Арондацијско земљиште Mühlheim“, лист 11495. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је  подносилац пријаве концентрације уплатио износ од
25.000 (словима: двадесетпетхиљада) евра дана 28. јуна 2018. године на рачун Комисије за
заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
 

Друштво Baumit GmbH са регистрованим седиштем на адреси Reckenberg 12, 87541
Bad  Hindelang,  Немачка, регистарски  број:  HRB  9558,  (у  даљем  тексту:  Baumit  или
подносилац Пријаве), је поднело 21. јуна 2018. године Комисији за заштиту конкуренције (у
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даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0-02-496/2018-1 (у даљем тексту:
Пријава) која настаје стицањем контроле истог друштва над друштвима: Krusemark Edelputz
GmbH  &  Co.  KG  са регистрованим седиштем  на  адреси  Industriestraße  25-27,  63165
Mühlheim  am  Main,  Немачка, регистарски  број:  HRA 6499  (у  даљем  тексту: Krusemark
Edelputz), Krusemark  Schaefer  Verwaltungs  GmbH са регистрованим седиштем  на  адреси
Industriestraße 25-27,  63165 Mühlheim am Main,  Немачка, регистарски број:  HRB 3731 (у
даљем тексту: Krusemark  Schaefer  Verwaltungs),  Schaefer  Krusemark  GmbH  & Co.  KG  са
регистрованим седиштем на адреси Louise-Seher-Straße 6, 65582 Diez, Немачка, регистарски
број: HRА 3896 (у даљем тексту: Schaefer Krusemark), Schaefer Krusemark Vertriebs GmbH са
регистрованим седиштем на адреси Louise-Seher-Straße 6, 65582 Diez, Немачка, регистарски
број: HRB 6022 (у даљем тексту: Schaefer Krusemark Vertriebs ) и K+S Handelsgesellschaft für
Maler- und Putzerbedarf  mbH  са регистрованим седиштем на адреси  Industriestraße 25-27,
63165 Mühlheim am Main,  Немачка, регистарски број:  HRB 5223 (у даљем тексту: K+S),
путем  стицања  100%  удела  у  друштвима  Krusemark  Edelputz,  Krusemark  Schaefer
Verwaltungs, K+S  и  75%  удела  у  друштвима  Schaefer  Krusemark  и  Schaefer  Krusemark
Vertriebs,  као  и  стицања непокретности  означених  као  „Пословно  земљиште Mühlheim“,
земљишне  књиге  Mühlheim  код  Основног  суда  Offenbach  am  Main,  лист  5966  и
„Арондацијско земљиште Mühlheim“, лист 11495.  Пријава је поднета преко пуномоћника,
адвоката Данијела Стевановића и осталих адвоката  из Моравчевић, Војновић  &  Партнери
аод из Београда, Добрачина бр. 15.

С обзиром да  поднета  документација  није  била  у  свему  усклађена  са  Уредбом о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у
даљем тексту:  Уредба),  недостаци Пријаве  су отклоњени допунама Пријаве  заведеним у
Комисији под бројем: 6/0-02-496/2018-3 од 12. јула 2018. године, бројем: 6/0-02-496/2018-5
од 13. јула 2018. године, бројем: 6/0-02-496/2018-7 од 31. јула 2018. године.

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета
Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе  и да су испуњени услови за
поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у
ставу II диспозитива.

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) поставио
и Захтев за заштиту података поднеском број: 6/0-02-496/2018-4  од 12.  јула 2018. године а
тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и докумената
која  су  предата  као  прилози уз  Пријаву у  папирној  и  електронској  верзији.  Председник
Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео  6. августа 2018. године Закључак о
заштити података број: 6/0-02-496/2018-8.

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи:

Учесници у концентрацији

Baumit је немачки произвођач грађевинских материјала и добављач робних марки за
фарбе, изолацију, гипс, системе за санацију и реновирање и подне системе, како за суви
малтер  тако  и  за  пастасте  производе.  Уз то,  друштво  се  бави  и  производњом  других
грађевинских производа, продајом тих производа, стицањем друштава и пословања које се
баве сличном или истом делатношћу као и превозом и шпедицијом. Његов 100 % власник
јесте  друштво  Baumit  Beteiligungen  GmbH,  Wopfing.  Baumit  припада  Wopfinger  групи
друштава, која је под крајњом контролом Schmid Industrieholding GmbH (у даљем тексту:
SIH).  SIH је аустријско холдинг друштво у породичном власништву породице Schmid са
седиштем у Wopfing-у, Аустрија, које има разна улагања у грађевинском сектору. 
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SIH и његова зависна друштва чине SIH групу друштава (у даљем тексту: SIH Група).
SIH Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 

Друга  улагања  SIH  Групе,  поред  Wopfinger-а/Baumit-а,  обухватају  Austrotherm,
Calmit,  Euro  Talc,  Furtenbach,  Kettner,  Lorencic,  Ortner,  euroMinerals,  Wahrheit,  Wopfinger
Transportbeton, Murexin, KEMA и Wolf Plastics. 

Baumit, са седиштем у Bad Hindelang-у у региону Allgäu, Немачка, запошљава око
520 људи на девет локација у Немачкој. Производне локације се налазе у Landsberg/Lech,
Schönbach, Ottendorf,  Oer-Erkenschwick, Remseck-Aldingen, Biblis,  Heinebach и Wittenborn.
Baumit врши дистрибуцију својих производа углавном у Немачкој.

SIH Група има следећа повезана друштва у Републици Србији: 
1. Предузеће за производњу и промет изолационих материјала Austrotherm д.o.o.

Ваљево,  са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Мирка  Обрадовића  бб,
Ваљево, Република  Србија, матични  број: 17300105,  претежна  делатност:
производња  пластичних  маса  у  примарним  облицима –  шифра  2016.  Ово
друштво има око 130 запослених ангажованих у  три  постројења у  Ваљеву,
Нишу  и  Србобрану  за  производњу  експандираног  полистирена  и
екструдираног полистирена (изолационих материјала од полистирола). Поред
продаје  ових  производа,  домаћи  Austrotherm  се  бави  и  велепродајом
компоненти  потребних  за  екстерне  термоизолационе  композитне  системе:
конкретно  пастастог  фасадног  малтера  и  малтера  за  лепљење/цементног
млека. Повезано аустријско друштво Austrotherm GmbH, матични број: 118389,
је власник 100% удела у овом друштву.; 

1. Lorencic  д.o.o.  Београд, са  регистрованим  седиштем  на  адреси  Батајнички
друм бб, Београд-Земун, Република Србија, матични број: 20045701, претежна
делатност:  трговина  на  велико   дрветом,  грађевинским  материјалом  и
санитарном опремом – шифра 4673. Представља мало трговинско друштво, са
мање од 10 запослених,  које  продаје  опрему и  механизацију  за  клијенте  у
грађевинском сектору. Преко једног продајног места у Београду, ово друштво
остварује  продају  само  на  домаћем тржишту. Повезано аустријско друштво
Lorencic  GmbH NFG.  & CO KG, матични број: FN 184772z,  је власник 100%
удела у овом друштву;

2. Baumit  Serbia  д.o.o.  Београд,  са  регистрованим  седиштем  на  адреси
Смедеревски пут бр. 25к, Београд, Република Србија, матични број: 20199776,
претежна делатност: производња боја, лакова и сличних премаза, графичких
боја и китова – шифра 2030 (у даљем тексту: Baumit Serbia). Домаћи Baumit
има  производно  постројење  у  Аранђеловцу  и  производи  малтер,  фасадне
премазе и екстерне термоизолационе композитне системе. Повезано аустријско
друштво Baumit Süd Holding GmbH, матични број: FN 288433t је власник 100%
удела у овом друштву; 

3. KEMA д.o.o. Београд – у ликвидацији, са регистрованим седиштем на адреси
Смедеревски пут бр. 25к, Београд, Република Србија, матични број: 08708657,
претежна  делатност:  производња  осталих  производа  од  бетона,  гипса  и
цемента – шифра 2369. Повезано словеначко друштво  KEMA d.o.o. Puconci,
kremen in specialni gradbeni materiali, матични број: 10030300 је власник 100%
удела у  овом  друштву. Домаћа  KEMA је  у  процесу  ликвидације  од  2015.
године.

Циљно  друштво  Krusemark  Edelputz  је  друштво  које  се  превасходно  бави
производњом гипса.  Управља  фабриком  за  мешање  малтера  на  локацији  Mühlheim,  где
производи  тзв.  племенити  гипс  који  продаје  директно  индустријским  купцима,  као  и
друштву  Schaefer  Krusemark  за  даљу  дистрибуцију.  Krusemark  Edelputz  је  немачко
командитно друштво, чију власничку структуру чине:  комплементар -  [...]).  Командитори
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MKC, UKC и EKC су чланови породице Krusemark-Camin и као такви ће се,  заједно,  у
даљем тексту означавати. [...].

Krusemark  Edelputz  у  Републици  Србији  нема  зависних  друштава,  огранака,
представништва, као ни пословних активности. 

Циљно  друштво  Schaefer  Krusemark  представља  трговачко  друштво  које  врши
продају и дистрибуцију екстерних термоизолационих композитних система и сувих малтера
(основни гипс  и  племенити  гипс)  друштвима која  се  баве  њиховом обрадом,  трговцима
грађевинским материјалом, занатлијама и продавницама „уради сам“. И ово друштво је, као
и  Krusemark Edelputz,  немачко командитно друштво, са следећом власничком структуром:
комплементар - [...].

Schaefer  Krusemark  у  Републици  Србији  нема  зависних  друштава,  огранака,
представништва, као ни пословних активности. 

Циљно друштво K+S је мали трговац на мало материјалима за фарбање, као што су
четке  и  прајмери  (подлоге  за  фарбање),  које  продаје  крајњим  купцима  у  просторијама
фабрике у Mühlheim-у, Немачка. Ово друштво је [...]. 

K+S,  такође,  у  Републици  Србији  нема  зависних  друштава,  огранака,
представништва, као ни пословних активности. 

Према  подацима  у  Пријави  ниједно  од  циљних  друштава:  Krusemark  Edelputz,
Schaefer Krusemark и K+S, нема зависна друштва.

Опис концентрације и акт о концентрацији

Schaefer  Kalk  и  чланови  породице  Krusemark-Camin,  власници  удела  претходно
наведених друштава, као продавци и Baumit као купац су закључили 6. јуна 2018. године
Уговор  о  купопродаји  удела  (у  даљем  тексту:  Уговор),  који  дефинише  предметну
трансакцију. Конкретно, предметна трансакција има за циљ стицање контроле над циљним
друштвима:  Krusemark  Edelputz,  Schaefer  Krusemark  и  K+S.  Као  што  је  већ  наведено,
Krusemark Edelputz и Schaefer Krusemark су немачка командитна друштва, па је, имајући у
виду  ову  њихову  правну  форму  и  одредбе  немачког  грађанског  законика,  предметна
трансакција  тако  структурисана  да  ће  Baumit,  поред  Krusemark  Edelputz-а  и  Schaefer
Krusemark-а преузети и уделе у њиховим комплементарима: Krusemark Schaefer Verwaltungs-
у и Schaefer Krusemark Vertriebs-у. 

Сходно, у складу са Уговором, путем предметне трансакције, Baumit ће стећи:
(i) 100 % удела у Krusemark Edelputz-у [...];
(ii) 100 % удела у Krusemark Schaefer Verwaltungs-у, [...];
(iii)  75 % удела у Schaefer Krusemark-у [...]; 
(iv) 75 % удела у Schaefer Krusemark Vertriebs-у [...]; 
(v) 100 % удела у K+S-у [...]. 

Након затварања трансакције, Baumit ће директно имати:

(i) 100 % удела у Krusemark Edelputz-у;
(ii) 100 % удела у Krusemark Schaefer Verwaltungs-у, [...];
(iii)  75 % удела у Schaefer Krusemark-у, [...]; 
(iv)75 % удела у Schaefer Krusemark Vertriebs-у, [...];
(v) 100 % удела у K+S-у.

С  обзиром  да  је  у  Уговору,  у  свим  његовим  деловима,  исказана  воља  његових
потписника  да  закључе  трансакцију  и  исту спроведу,  чиме  ће  Baumit стећи  непосредну
контролу над циљним друштвима,  Комисија га је прихватила као правни основ предметне
концентрације.
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Према подацима у Пријави, Baumit и Schaefer Kalk су, поред наведеног и у вези са
истим, заинтересовани и за дугорочну сарадњу, у смислу накнадног уговорног регулисања
преузимања организације дистрибуције, тренутног коришћења жига  Schaefer Krusemark и
дугорочне испоруке гипса из фабрике у Hahnstätten-у. Следствено исти намеравају да, у вези
са  предметном  концентрацијом,  закључе  уговор  о  производњи  и  закупу,  [...].  Додатно,
подносилац  Пријаве  је  показао  заинтересованост  и  за  куповину  непокретности  које  су
релевантне за пословање циљног друштва  Krusemark Edelputz, у ком смислу су, такође, 6.
јуна 2018. године закључена и 2 уговора о купопродаји земљишта са преносом ([...]), која су
са Уговором достављена Комисији.

У вези са разлозима за спровођење концентрације, у Пријави је наведено да је њен
подносилац,  као  члан  SIH  Групе,  присутан  на  немачком  тржишту  око  20  година  као
произвођач производа  од сувог  малтера,  које,  у  ограниченом обиму, и  извози у  неке од
држава Западне Европе. У предметном случају, Baumit-у је [...]. 

Разлози због којих продавци продају своје уделе су [...].
Учесници  у  концентрацији  намеравају  да  спроведу  концентрацију  у  наредном

периоду у 2018. години, након прибављања свих неопходних регулаторних одобрења.

Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације

Предметна концентрација се тиче стицања контроле једног учесника на тржишту над
другим учесницима на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.

Из  података  достављених  Комисији  о  укупним  годишњим  приходима  учесника  у
концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих
оствареном на тржишту Републике Србије у  2017.  години – проистиче да исти надмашују
износе остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног услова 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) и став 3. Закона.

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),  и  јесте
тржиште  које  обухвата  релевантно  тржиште  производа  на  релевантном  географском
тржишту.  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.

Образлажући предлог  релевантног  тржишта  подносилац Пријаве  је  дао  и  следеће
уводне  напомене,  полазећи  од  пословних  активности  учесника  у  концентрацији,
првенствено имајући у виду оне циљних друштава.

Baumit је немачки произвођач грађевинских материјала и добављач робних марки за
фарбе,  изолацију, гипс,  системе за санацију и реновирање и подне системе како за суви
малтер тако и за пастасте производе.

Krusemark Edelputz се превасходно бави производњом гипса. Управља фабриком за
мешање малтера на локацији у Mühlheim, где производи тзв. племенити гипс. 

Schaefer  Krusemark  је  чисто  трговачко  друштво.  Врши  дистрибуцију  екстерних
термоизолационих композитних система и сувих малтера (основни гипс и племенити гипс)
друштвима  која  се  баве  њиховом  обрадом,  трговцима  грађевинским  материјалом,
занатлијама и продавницама „уради сам“.

K+S је мали трговац на мало материјала за фарбање, као што су четке и прајмери, које
продаје крајњим купцима у просторијама фабрике у Mühlheim-у, Немачка.
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Учесници  у  концентрацији  су  утврдили  следећа  преклапања  њихових  пословних
активности на тржиштима за: суви малтер (основни и племенити гипс и малтер) и екстерне
термоизолационе композитне системе. 

Конкретно, Krusemark Edelputz производи суви малтер (племенити гипс), док Schaefer
Krusemark врши дистрибуцију сувог малтера (основног и племенитог гипса)  и,  у мањем
обиму, пастастих производа.  Baumit такође производи и продаје  суви малтер и  пастасте
производе.  Осим  тога,  у  оквиру  тржишта  за  суве  малтере,  стране  су  утврдиле  следеће
сегменте  који  су  релевантни за  предметну  концентрацију: грађевински  малтер  и  естрих
малтер  и  гипсани  (фасадни)  малтер,  зато  што Baumit,  Krusemark  Edelputz  и  Schaefer
Krusemark послују и у сегменту за грађевински и естрих малтер и у сегменту за гипсани
(фасадни) малтер. Што се тиче тржишта за екстерне термоизолационе композитне системе,
подносилац  Пријаве је  навео  да  се  Baumit  и  Schaefer  Krusemark  баве  дистрибуцијом
екстерних термоизолационих композитних система.  

Пошто се пословне активности циљног друштва K+S не преклапају са активностима
других  учесника у  концентрацији,  а  додатно  остварује  и  маргиналну  продају,  његове
активности  нису  релевантне  за  оцену  предметне  концентрације  и  нису  предмет  даље
анализе у наставку.  

У вези са релевантним производом сувим малтером подносилац Пријаве је навео да
исти спада у малтер, грађевински материјал који се добија мешавином везивног материјала
(цемента и/или креча), песка и воде. Користи се, између осталог, за повезивање цигала и
камена, малтерисање и гипсовање. Најчешће примене малтера, су као: грађевински, фасадни
и малтер за постављање плочица. У питању су различите врсте малтера који се праве за
специфичне  употребе и  који  нису заменљиви са  становишта  тражње.  Међутим,  постоји
заменљивости из угла понуде између различитих формулација малтера исте форме, али за
потребе предметне анализе не постоји потреба за даљу поделу унутар ове три главне групе.

Такође, по основу производне технике, прави се подела на: малтере који се справљају
на градилишту (малтере које справљају извођачи радова на градилишту) и готове малтере
(унапред справљене у фабрици произвођача малтера). Даље, код готових малтера прави се
даља подела нa: суве малтере (који се добављају у форми сувог праха), мокре малтере (већ
помешане са водом у фабрици), и пастасте малтере спремне за употребу (добављају се у
облику пасте, и садрже у себи органска једињења као везива). Ове три категорије малтера
захтевају различиту производну опрему и стручно знање и имају различите карактеристике
производа и тражње. Конкретно, мокри готов малтер се справља мешањем у фабрикама. Он
је  неотпоран  производ  који  се  не  може  превозити  до  далеких  раздаљина  и  захтева
специфичну опрему за транспорт (камионе мешалице). Уз неколико изузетака, мокри готови
малтери се више не користе у Европској унији нити у Југоисточној Европи и њихова продаја
је у константном опадању. Суви готови малтер, с друге стране, садржи неколико адитива и
стога има додатна својства. Добавља се у облику сувог праха у врећама или ринфузу, а затим
се меша са  водом на  градилишту. Пастасти малтери су сложенији од сувих малтера јер
садрже органска једињења (тј.  хемикалије или полимере) као везивне компоненте уместо
распростањенијих  минералних  везива  (цемент,  креч  или  гипс)  који  се  користе  за
производњу сувог и мокрог малтера. 

Што се  тиче  учесника у  концентрацији,  Krusemark  Edelputz  производи само  суви
малтер, Schaefer Krusemark врши дистрибуцију сувог малтера и, у мањем обиму, пастастих
производа, док Baumit, такође, производи и продаје суви малтер и пастасте производе. 

Учесници  у  концентрацији  су,  такође,  утврдили  и  посебне  сегменте  који  су
примењиви на предметни случај: грађевински малтер и естрих малтер (користе се за ливење
бетона, зидање и поправку бетона, као и за зидарску производњу) и гипсани или фасадни
малтер  (користи  се  као  спољни  слој  зграда,  за  заштиту  и/или  у  естетске  сврхе  и  који
поседује стабилност боје и отпорност на временске услове, као завршни премаз или као део
изолационог  система  као  термална  заштита,  унутрашња  и  спољна,  али  не  у  контексту
екстерних термоизолационих композитних система). 
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Следеће преклапање пословних активности учесника у концентрацији односи се на
екстерне термоизолационе композитне системе, конкретно, Baumit и Schaefer Krusemark се
баве дистрибуцијом екстерних термоизолационих композитних система. 

Екстерни термоизолациони композитни систем је техника изолације спољних зидова,
који се обично састоји од различитих врста фасадних малтера, изолационих материјала и
жичаних тканина од стаклених влакана. Екстерни термоизолациони композитни систем се
углавном користи у северним регионима Европе (Немачка, Аустрија, Централна Европа и
Скандинавија) где може значајно увећати термалне перформансе објекта по конкурентној
цени.  Такође,  има  и  естетску  функцију  јер  покрива  спољни  зид.  Могу  да  се  разликују
посебна  тржишта  за  продају  компоненти  и  комплетних  термоизолационих  композитних
система. Продаја система је углавном загарантована шемом сертификације и стога пружа
додатне користи за кориснике. 

У  складу  са  свеукупно  наведеним,  подносилац  Пријаве  је  Комисији  предложио
следећа релевантна тржишта производа, посебно имујући у виду да, у сваком случају, циљна
друштва не обављају никакве пословне активности у Републици Србији:

1. релевантно тржиште производње и продаје сувог малтера;
2. релевантно  тржиште  производње  и  продаје  екстерних  термоизолационих

композитних система.

Као релевантно географско тржиште, у оба случаја, подносилац Пријаве је Комисији
предложио  национално  тржиште  у  Републици  Србији,  имајући  у  виду  надлежности
Комисије.

Комисија  је  прихватила  овако  дефинисана  релевантна  тржишта  производа  и
релевантно  географско тржиште  као  коректна,  узимајући  у  обзир  да  циљна  друштва не
обављају никакве пословне активности на домаћем тржишту. 

Baumit  преко  друштва  Baumit  Serbia  производи  и  продаје  производе  на  домаћем
тржишту. Главне категорије производа Baumit  Serbia  у сегменту грађевинског материјала
обухватају: завршне  премазе  и  боје,  лепкове  за  екстерне  термоизолационе  композитне
системе,  машински  гипс  и  китове,  производe  за  керамичаре.  Две  најважније  групе
релевантних производа који се продају у Републици Србији су:

(i) суви малтери, укључујући следеће производе: MPI 25 (силос), MPI 25 (џак),
MPA 35 (џак) и MPA (силос); и 

(ii) екстерни  термоизолациони  композитни  системи,  укључујући  следеће
производе: Duo fix, Pro contact, Duo contact, Duo top и Silikat top.

Према процени Baumit-а његови  највећи конкуренти на оба релевантна тржишта –
домаћих  тржишта  сувог  малтера  и  тржишта за  екстерне  термоизолационе  композитне
системе  су  исти  и  укључују  друштва: Бања  Комерц  Бекамент  д.о.о.  Бања-Аранђеловац,
Maxima д.o.o. Лучани, Henkel Србија д.o.o. Београд, JUB д.o.o. Шимановци, Сика Србија
д.o.o. Шимановци. 

 
Оцена ефеката концентрације

Као што је претходно приказано SIH Група/ Baumit су присутни у Републици Србији
преко пословних активности домаћих повезаних друштава, док циљна друштва, тренутно, у
Републици  Србији  немају  зависна  друштва,  огранаке,  представништва,  а  ни  пословне
активности,  из  ког  разлога  не  постоји  преклапање  пословних  активности  учесника  у
концентрацији на домаћем тржишту.
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Спровођењем  предметне  концентрације  промениће  се  само  власник  и  вршилац
непосредне контроле над циљним друштвима, док ће  тржишна структура  на релевантним
тржиштима остати неизмењена.

Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном
случају  ради  о  дозвољеној  концентрацији,  што  опредељује  одлуку  у  првом  ставу
диспозитива решења.

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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.

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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	SIH Група има следећа повезана друштва у Републици Србији:
	1. Предузеће за производњу и промет изолационих материјала Austrotherm д.o.o. Ваљево, са регистрованим седиштем на адреси Мирка Обрадовића бб, Ваљево, Република Србија, матични број: 17300105, претежна делатност: производња пластичних маса у примарним облицима – шифра 2016. Ово друштво има око 130 запослених ангажованих у три постројења у Ваљеву, Нишу и Србобрану за производњу експандираног полистирена и екструдираног полистирена (изолационих материјала од полистирола). Поред продаје ових производа, домаћи Austrotherm се бави и велепродајом компоненти потребних за екстерне термоизолационе композитне системе: конкретно пастастог фасадног малтера и малтера за лепљење/цементног млека. Повезано аустријско друштво Austrotherm GmbH, матични број: 118389, је власник 100% удела у овом друштву.;
	1. Lorencic д.o.o. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Батајнички друм бб, Београд-Земун, Република Србија, матични број: 20045701, претежна делатност: трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом – шифра 4673. Представља мало трговинско друштво, са мање од 10 запослених, које продаје опрему и механизацију за клијенте у грађевинском сектору. Преко једног продајног места у Београду, ово друштво остварује продају само на домаћем тржишту. Повезано аустријско друштво Lorencic GmbH NFG. & CO KG, матични број: FN 184772z, је власник 100% удела у овом друштву;
	2. Baumit Serbia д.o.o. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Смедеревски пут бр. 25к, Београд, Република Србија, матични број: 20199776, претежна делатност: производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова – шифра 2030 (у даљем тексту: Baumit Serbia). Домаћи Baumit има производно постројење у Аранђеловцу и производи малтер, фасадне премазе и екстерне термоизолационе композитне системе. Повезано аустријско друштво Baumit Süd Holding GmbH, матични број: FN 288433t је власник 100% удела у овом друштву;
	3. KEMA д.o.o. Београд – у ликвидацији, са регистрованим седиштем на адреси Смедеревски пут бр. 25к, Београд, Република Србија, матични број: 08708657, претежна делатност: производња осталих производа од бетона, гипса и цемента – шифра 2369. Повезано словеначко друштво KEMA d.o.o. Puconci, kremen in specialni gradbeni materiali, матични број: 10030300 је власник 100% удела у овом друштву. Домаћа KEMA је у процесу ликвидације од 2015. године.

