
     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:  6/0-02-546/2018-1,  друштва  EQT  Fund  Management  S.a.r.l.,  са
регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург,
поднетој  17.  јула  2018.  године  преко  пуномоћника, адвоката  Данијела  Стевановића  и
осталих адвоката из Моравчевић, Војновић & Партнери аод из Београда, Добрачина бр. 15,
дана 31. августа 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која  настаје  стицањем  појединачне контроле инвестиционог  фонда  EQT  VIII  SCSp  са
регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург,
матични број:  B217293,  којим  управља  друштво  EQT  Fund  Management  S.à.r.l.,  са
регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург,
матични број:  B167972, преко  зависног  друштва Akita  BidCo  S.á.r.l.  са регистрованим
седиштем на адреси  26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, матични  број:
B225152, над друштвом Antelope Topco S.C.A., са  регистрованим седиштем на адреси 1-3
Boulevard de la Foire, L-1528  Luxembourg, Луксембург, матични број:  B194265,  стицањем
већинског пакета његових акција.

II УТВРЂУЈЕ  СЕ да  је  подносилац  пријаве  концентрације  уплатио  25.000
(словима: двадесетпетхиљада) евра дана 19. јула 2018. године на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, што прерачунато по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате,  представља  прописани  износ  за  издавање  решења  о  одобрењу  концентрације  у
скраћеном поступку.

Образложење 

Друштво  EQT Fund Management  S.à.r.l.,  са  регистрованим седиштем на адреси 26A
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, матични број:  B167972 (у даљем тексту:
EQT Fund Management или подносилац Пријаве), је поднело 17. јула 2018. године Комисији
за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0-02-
546/2018-1 (у  даљем  тексту:  Пријава)  која  настаје  стицањем  појединачне контроле
инвестиционог фонда EQT VIII SCSp са регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, матични број: B217293 (у даљем тексту: EQT VIII)
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којим  управља  подносилац  Пријаве, преко  зависног  друштва Akita  BidCo  S.á.r.l.  са
регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург,
матични број: B225152 (у даљем тексту: Akita BidCo), над друштвом Antelope Topco S.C.A.,
са  регистрованим седиштем  на  адреси  1-3  Boulevard  de  la  Foire,  L-1528  Luxembourg,
Луксембург, матични број:  B194265 (у даљем тексту:  Antelope Topco или Azelis Група или
Циљно друштво),  стицањем већинског  пакета  његових акција.  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  Комисији  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:  6/0-02-546/2018-3 од  7.  августа 2018. године и  бројем:
6/0-02-546/2018-6 од 17. августа 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: број: 6/0-02-546/2018-5 од 14. августа 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 31. августа 2018. године
закључак о заштити података број: 6/0-02-546/2018-7.

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи:

Учесници у концентрацији

Подносилац Пријаве је основан 29. марта 2012. године за све делатности у вези са
управљањем,  администрацијом и  промовисањем  алтернативних  инвестиционих  фондова,
тако  да  исти  управља  и  инвестиционим  фондом  EQT  VIII,  који  је  релевантни  фонд  у
предметном случају. EQT Fund Management и EQT VIII припадају групи друштава која су
под контролом […] и крајњом контролом […] (у даљем тексту: EQT Група), док је […] не
врши (нити појединачну нити заједничку) контролу над њим.

Портфолио EQT Групе обухвата улагања у великом броју пословних сегмената. 
EQT  VIII  је  инвестициони  фонд  основан  18.  августа  2017.  године  са  преузетим

обавезама од приближно 10,75 милијарди евра. Фонд настоји да врши улагања првенствено
у Северну Европу. […]. У улози инвестиционог саветника овог фонда се појављује […].
Свако портфолио друштво EQT VIII је заслужно за сопствено управљање и није,  чак ни
унутар релевантних фондова, финансијски консолидовано. Свака инвестиција је засебан и
независан  пословни  предмет  који  укључује  разне  инвеститоре  и  засебан  предвиђени
временски оквир за излазак. […].

За потребе спровођења предметне трансакције основано је холдинг друштво Akita
BidCo, чији је 100% власник друштво Akita MidCo S.à.r.l., зависно друштво инвестиционог
фонда EQT VIII. Према подацима у Пријави, Akita Bidco је директни стицалац у предметној
трансакцији, Циљног друштва и његових зависних друштава.

EQT Група  је  у  2017.  години остварила  укупан  годишњи приход у  свету од […]
милиона евра и у Републици Србији од […] милиона евра. 

EQT Група нема ни имовину а ни повезана друштва у Републици Србији.
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EQT Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона.
Antelope Topco је основано 21. јануара 2015. године као луксембуршко командитно

друштво на акције са следећом власничком структуром: комплементар - […]. Следствено,
Antelope  Topco  је  у  власничкој  структури  Azelis  групе  друштава  која  је  под контролом
глобалног Apax VIII Fund-a (у даљем тексту: Azelis Група). 

Azelis Група је глобални дистрибутер специјализованих хемикалија и прехрамбених
састојака и у мањем обиму робних хемикалија, који заступа глобалне произвођаче унутар
различитих тржишта и послује у 44 државе широм света. 

Azelis Група има зависно друштво у Републици Србији:

1. Azelis SRB d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Топличин венац бр.
3/II,  Београд-Стари  град,  Република  Србија, матични  број: 17323423,  претежна
делатност: трговина на велико хемијским производима – шифра 4675 (у даљем тексту:
Azelis SRB). Повезано луксембуршко друштво Azelis S.A., матични број: B129324 је
власник  100%  удела у  овом  друштву.  Azelis  SRB  се  бави  дистрибуцијом
специјализованих хемикалија у Републици Србији и суседним државама, конкретно:
добавља  сировине  за  прехрамбену  индустрију  и  индустрију  за  одржавање  дома
(укључујући  сурфактанте,  билдере  и  специфичне  адитиве),  за  личну  негу  и
индустрије премаза и бави се продајом у другим сегментима као што су фарма, мазива
и гума.

Azelis  Група је у 2017. години остварила укупан годишњи приход у свету од  […]
милиона евра и у Републици Србији од […] милиона евра. 

Azelis Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона.

Опис концентрације и акт о концентрацији

Према подацима у Пријави, предметна концентрација се односи на стицање посредне
појединачне контроле од  стране  EQT  Partners  AB  преко  EQT  VIII  и  његовог  холдинг
друштва Akita BidCo над Циљним друштвом, стицањем  већинског пакета акција Циљног
друштва. После спровођења концентрације, EQT VIII ће […]. 

У  вези  са  наведеним,  […].  EQT  Partners  AB  преко  EQT  VIII  ће  стога  стећи
појединачну контролу, будући, да ће EQT Partners AB сам моћи да врши одлучујући утицај
над пословањем Циљног друштва. 

Ради  реализације  наведеног,  закључен  је  дана  3.  јула  2018.  године  Уговор  о
купопродаји који је достављен Комисији. 

Из разлога што је у Уговору о купопродаји, у свим његовим деловима, исказана воља
његових потписника да га закључе и реализују, чиме ће се омогућити спровођење предметне
концентрације, Комисија га је прихватила као правни основ исте/акт о концентрацији.

Из образложења у Пријави, произилази да ће спровођењем концентрације EQT Група
подржати  континуирани  развој  Циљног  друштва/Azelis  Групе,  тако  што  ће  омогућити
приступ  својим оперативним и финансијским ресурсима као и  експертизи  EQT Групе  у
примени стратегија купи-изгради. Уз то, EQT Група ће обезбедити дигиталне могућности и
омогућиће приступ глобалној мрежи индустријских саветника. С друге стране, Azelis Група
намерава  да  оствари  своје  планове  за  ширењем  пословања,  као  и  за  убрзањем  раста,
оствареним током партнерства са инвеститором Apax-om.

Учесници  у  концентрацији намеравају  да  спроведу  концентрацију  у  наредном
периоду у 2018. години, након прибављања свих неопходних одобрења.

Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
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Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се тиче стицања
контроле једног учесника на тржишту над другим учесником 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).  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 Циљног друштва/Azelis Групе.

Као што је претходно наведено, портфолио EQT Групе обухвата улагања у великом
броју пословних сегмената. 

Према подацима у Пријави, у Републици Србији EQT Група послује (без локалног
присуства преко зависног друштва или огранка) преко следећих улагања: […]:

(i) […];
(ii) […]; 
(iii) […];
(iv) […]; 
(v) […];
(vi) […]; 
(vii) […];
(viii) […];
(ix) […];
(x) […];
(xi) […].

Azelis  Група  је  активна  широм  света  у  области  дистрибуције  специјализованих
хемикалија и прехрамбених састојака, и у мањем обиму робних хемикалија.

Azelis  Група је  присутна у Републици Србији преко свог зависног друштва Azelis
SRB. Као што је претходно наведено, Azelis SRB се бави дистрибуцијом специјализованих
хемикалија  у Републици Србији и  суседним државама.  Azelis  SRB добавља сировине за
прехрамбену  индустрију  и  индустрију  за  одржавање  дома  (укључујући  сурфактанте,
билдере и специфичне адитиве), за личну негу и индустрију премаза и бави се продајом у
другим сегментима као што су фарма, мазива и гума.

Према  подацима  у  Пријави,  Azelis  Група  послује  у  сектору  за  дистрибуцију
хемикалија,  у  оквиру  ког  су  у  досадашњој  европској  пракси,  као  и  пракси  Комисије
идентификаована следећа три тржишта производа: 
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1. трговина хемикалијама у расутом стању - састоји се из испоруке робних хемикалија
купцима који захтевају велике количине појединачног производа. Azelis Група се не
бави трговином хемикалија у расутом стању; 

2. дистрибуција  робних  хемикалија -  обухвата  складиштење  и  дистрибуцију  великог
броја различитих робних хемикалија. Дистрибутери набављају робне хемикалије у
великим количинима које, затим, препродају у мањим количинама (неколико тона)
њиховим  купцима.  Дистрибуција  робних  хемикалија  тесно  зависи  од  ефикасне
логистике  која  има  за  циљ  смањење  трошкова  испоруке.  Azelis  Група  се  у
ограниченој мери бави дистрибуцијом робних хемикалија; 

3. дистрибуција специјализованих хемикалија - обухвата дистрибуцију широког спектра
брендираних производа који  се  дистрибуирају  у  малим количинама до одабраних
купаца. Дистрибуцију карактерише висок степен експертизе коју дистрибутер мора
да има, а обично и специјализација за специфичне производе за низ група корисника.
Такође,  дистрибутеру  је  за  продају  специјализованих  хемикалија  неопходно  да
поседује  и  специфично  познавање  потреба  њених  купаца.  Иначе,  дистрибуција
специјализованих хемикалија представља главну делатност Azelis Групе и друштва
Azelis SRB.

Подносилац Пријаве је изнео становиште да, у вези са предметном концентрацијом,
прецизне дефиниције релевантног тржишта производа и релевантног географског тржишта
могу остати отворене јер без обзира на дефиницију тржишта, спровођење концентрације не
доводи ни до каквих хоризонталних преклапања између Azelis Групе и портфолио друштава
EQT Групе, као ни до вертикалних веза између друштва Azelis и портфолио друштава EQT
Групе. Такође, имајући у виду да у предметном случају не постоји забринутост у вези са
конкуренцијом на релевантном тржишту, сматра и да није неопходно заузети чврст став у
погледу  дефиниције  релевантног  тржишта,  нити  са  становишта  производа  нити  са
географског становишта.

Комисија  је  имајући  у  виду  све  претходно  изнето,  као  релевантно  тржиште
производа  дефинисала  тржиште  за  дистрибуцију  специјализованих  хемикалија,  према
главној  делатности  Azelis  Групе,  а  као  релевантно  географско  тржиште територију
Републике Србије, према својој надлежности.

Оцена ефеката концентрације

Из претходно, укупно представљених, података из Пријаве може се закључити да ће
EQT Група само постати нови партнер/вршилац контроле Azelis Групе, уместо постојећег
Apax-а,  јер  ове  групе  друштава  нису  конкуренти  на  било  ком  светском  тржишту.  У
Републици  Србији  учесници  у  концентрацији,  такође,  нису  конкуренти  на  релевантном
тржишту, будући да EQT Група/стицалац не послује на релевантном тржишту. Спровођење
предметне  концентрације  неће довести  до хоризонталних  преклапања између  пословних
активности  Azelis  Групе  и  било  ког  од  портфолио  друштава  EQT  фондова,  као  ни  до
вертикалних веза између друштава Azelis Групе и било ког од портфолио друштава EQT
фондова на релевантном тржишту.

 

И поред претходно наведеног, подносилац Пријаве је, ради комплетности података а
имајући у виду пословање Azelis SRB, представио релевантно тржиште и учеснике на њему,
са проценом обима и вредности њихове продаје и тржишних удела одређеним према истим
критеријумима, како је приказано у следећој Табели 1: 
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Табела 1

дистрибуција специјализованих хемикалија

учесник

обим

продаје(mt) тржишни

удео (%)

вредност

продаје (у

милионима

евра)

тржишни

удео (%)

BRENNTAG ДOO, Рајка Митића 6, Београд ≈ […] ≈ /5-10/% ≈ […] ≈ /5-10/%

EUCOM ДOO БЕОГРАД, Милутина Миланковића

25, Београд

≈[…] ≈/5-10/% ≈ […] ≈ /5-10/%

AZELIS SRB […] ≈ /5-10/% […] ≈/0-5/%

INTERALIS CHEMICALS, Незнаног јунака 27 a,

Београд

≈ […] ≈ /0-5/% ≈ […]2 ≈/0-5/%

ELTON CORPORATION ДОО БЕОГРАД, Сање

Живановића 28 Д, Београд

≈[…] ≈ /0-5/% ≈ […] ≈ /0-5/%

BARENTZ ДОО БЕОГРАД, Булевар ослобођења,

111, Београд

≈ […] ≈/0-5/% ≈ […] ≈/0-5%

Ʃ ≈ […] ≈ /20-30/% ≈ […] ≈ /20-30/

остали (комбиновано) ≈ […] ≈ /70-80/% ≈ […] ≈ /70-80/%

 релевантно тржиштеƩ ≈ […] 100% ≈ […] 100%

Извор: Azelis SRB

Подносилац Пријаве је појаснио да су сви или већина учесника на релевантном 
тржишту (укључујући и Azelis SRB) у Табели 1 део веће групе (друштава) и њихове 
пословне активности у Републици Србији укључују како продају од стране српских 
зависних друштава тако и увозе од других друштава унутар групе. Прецизиран је и извор 
података представљених у Табели 1:

 процене тржишних удела проистичу из интерних калкулација Azelis-а SRB на основу
појединачних/укупних  обима  и  вредности  продаје  на  предложеном  релевантном
тржишту у 2017. години;

 на основу тржишних података о потрошњи/продаји специјализованих хемикалија у
Републици  Србији,  Azelis  SRB је  проценио  да  је  величина  укупног  релевантног
тржишта, према његовом обиму, приближно […] тона, док према вредности продаје
ове количине износи приближно […] милиона евра; 

 процена Azelis-а SRB тржишне позиције његових конкурената је такође заснована на
подацима са  тржишта  и  претпостављеним позицијама конкурената  на  тржишту, а
како је приказано у објављеним финансијским извештајима тих друштава и другим
доступним подацима о конкурентима.

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.
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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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