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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 6/0-02-557/2018-1, коју је дана 23. јула 2018. године  поднело привредно друштво MG 

Industries GmbH, са седиштем на адреси Messer-Platz 1, Bad Soden am Taunus, Немачка, преко 

пуномоћника, адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије Карановић и Николић 

о.а.д. из Београда,  Ресавска 23, дана 05. септембра 2018. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем посредне заједничке контроле од стране привредних друштава Messer Group 

GmbH, са седиштем на адреси Messer-Platz 1, Bad Soden, Немачка, регистарски број HRB 

73307, и CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., са седиштем на адреси 20 avenue Monterey, 

L-2163, Луксембург, регистарски број B138220, преко зависног друштва MG Industries 

GmbH, са седиштем на адреси Messer-Platz 1, Bad Soden am Taunus, Немачка, регистарски 

број HRB 111628, над одређеним зависним друштвима и имовином у Северној и Јужној 

Америци, привредних друштава Linde Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси 

Klosterhofstrasse 1, Минхен, Немачка, регистарски број HRB 169850 и Praxair, Inc, са 

седиштем на адреси 10 Riverview Drive, Danbury, Connecticut, регистарски број 06-124 9050. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, дана 27. јула 2018. године уплатио износ од 

25.000,00 евра (двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације 

у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

 

Привредно друштво MG Industries GmbH, са седиштем на адреси Messer-Platz 1, Bad Soden 

am Taunus, Немачка, регистарски број HRB 111628, поднело је дана 23. јула 2018. године 

преко пуномоћника, адвоката Бојана Вучковића, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-557/2018-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у 

скраћеном поступку.  

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-557/2018-7 

Датум: 05. септембар 2018. године 
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Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне од 14. августа 2018. године, Комисија 

је 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).  

 

Подносилац пријаве је 15. августа 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање 

мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-

02-557/2018-6, од 05. септембра 2018. године. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве и стицалац непосредне контроле, привредно друштво MG Industries 

GmbH, из Немачке (у даљем тексту: подносилац пријаве или друштво MG Industries), је 

друштво посебне намене, које је основано 10. априла 2018. године за потребе предметне 

трансакције. Према наводима у пријави, друштво MG Industries би моментално било 

ликвидирано уколико не буде успешно у својој понуди за куповину  имовине, у контексту 

испитавања концентрације друштава Linde Aktiengesellschaft и Praxair, Inc. Стога, пре 

затварања трансакције, друштво MG Industries је непотпуно функционално друштво 

заједничког улагања (non-fully functional joint venture company) које се налази под 

заједничком контролом друштава Messer Group GmbH и CVC Capital Partners SICAV-FIS 

S.A., те нема све функције независног учесника на тржишту.  

 

Друштво MG Industries ће пословати у оквиру Messer групе, чије је матично друштво Messer 

Group GmbH, које ће унети своје западноевропско пословање у друштво MG Industries пре 

затварања трансакције. Заједно са источноевропским и азијским пословањем Messer групе, 

управљање друштвом MG Industries вршиће се у склопу интегрисане глобалне индустријске 

гасне компаније. Kao зависно друштво Messer групе, MG Industries ће имати потпун и једнак 

приступ корпоративним функцијама Messer групе, укључујући, нарочито централни 

инжењеринг, апликације, ИТ, набавке и логистичке могућности, на истој основи која је 

тренутно доступна осталим пословним јединицама. У средњем року, Messer група намерава 

да интегрише друштво MG Industries у своје источноевропско и азијско пословање, након 

чега је предвиђено да инвестициони фонд CVC Fund VII, путем друштва Yeti Investments 

S.à.r.l., из Луксембурга, а које је под крајњом контролом друштва CVC Capital Partners 

SICAV-FIS S.A., иступи са својом инвестицијом из друштва MG Industries. 

 

Messer група је глобални произвођач и дистрибутер индустријских, медицинских и 

специјалних гасова. Messer група производи и снабдева купце кисеоником, азотом, аргоном, 

угљен-диоксидом, хидрогеном, хелијумом, инертним гасовима за заваривање, специјалним 

гасовима, гасовима за медицинску употребу и широким спектром гасних смеса. Производи 

Messer групе имају широку примену у металској, хемијској, прехрамбеној, фармацеутској, 

аутомобилској и електронској индустрији, као и у медицини, истраживању и у 

технологијама за заштиту животне средине. Messer група има своја оперативна постројења 

у преко 30 земаља, и послује у већини европских земаља (са изузетком Велике Британије и 

Скандинавије), као и у Кини, Вијетнаму, Малезији, Алжиру и Перуу. 

 

Матично друштво Messer групе, друштво Messer Group GmbH, је присутно у Републици 

Србији преко свог зависног друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd, са седиштем на адреси 

Бањички пут 62, матични број 07011458, у коме је на дан 25.07.2017. године, према подацима 

Централног регистра хартија од вредности Републике Србије поседовало 81,94% од укупно 
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емитованих акција. Претежна делатност друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd је 

производња индустријских гасова (шифра делатности: 2011). Messer Tehnogas a.d. Beograd 

је водећа компанија за производњу и промет техничких, медицинских и специјалних гасова 

и пратеће опреме, као и опреме за сечење и заваривање, на територијама Србије и Црне Горе. 

 

Привредно друштво CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (у даљем тексту: друштво CVC)  

је регистровано у Регистру привредних друштава и трговине Луксембург, под матичним 

бројем B138220, у форми инвестиционог друштва са променљивим капиталом. Друштво 

CVC и његова зависна и повезана друштва, укључујући и друштво Yeti Investments S.à.r.l. 

из Луксембурга, као и друштво CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation и 

његова зависна друштва, која су у приватном власништву, чине CVC групу. Активности 

CVC групе обухватају пружање инвестиционих савета и/или управљање инвестицијама у 

име појединих инвестиционих фондова и платформи. Фондови ове групе имају уделе у 

великом броју компанија, која су активна у различитим индустријама, као што је хемијска 

индустрија, комуналне услуге, малопродаја, и друге, првенствено у Европи, САД-у и 

Азијско-Пацифичком региону. 

 

Друштво CVC је у Републици Србији присутно преко два друштва:  

 

1. TMF Services d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 64а, 

Београд, матични број 17374796, чија се претежна делатност односи на рачуноводствене, 

књиговодствене и ревизорске послове, као и пореско саветовање, шифра делатности: 

6920, и 

2. Cortix d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115Е, Београд, 

матични број 20700181, чија се претежна делатност односи на трговину на мало одећом 

у специјализованим продавницама, шифра делатности: 4771.  

 

Предмет трансакције су одређена зависна друштва и имовина у Северној и Јужној Америци  

привредних друштава Linde Aktiengesellschaft и Praxair, Inc (у даљем тексту: циљна 

имовина). Продаја циљне имовине је услов за одобрење концентрације која се односи на 

спајање друштава Linde Aktiengesellschaft и Praxair, Inc од стране Европске комисије, 

Федералне комисије за трговину САД (FTC), као и бразилског тела за заштиту конкуренције 

(CADE). Циљна имовина се користи за производњу, продају, пречишћавање, третман и/или 

дистрибуцију индустријских и атмосферских гасова, угљен диоксида и хелијума, 

укључујући пратећу непокретну и покретну имовину (као што су центар за даљинско 

управљање, повезани погони, терминали за камионе, станице за гориво итд.). Према 

наводима у пријави, циљна имовина није имала активности у Европи. Циљна имовина нема 

зависних друштава у Србији, те није остварила приходе у Србији, у 2017. години. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји (у даљем тексту: 

Уговор). Овај Уговор је закључен 16. јула 2018. године између привредних друштава Linde 

Aktiengesellschaft и Praxair, Inc, у својству продавца, MG Industries GmbH, у својству купца, 

Messer Canada Inc, у својству канадског локалног купца, MG Industries USA, Inca, у својству 

америчког локалног купца. Овим Уговором су прецизно уређени међусобни односи у 

погледу куповине и продаје циљне имовине. 

 

Након одобрења од стране надлежних тела за заштиту конкуренције и испуњења услова из 

Уговора, привредно друштво MG Industries GmbH ће стећи непосредну контролу, а друштва 
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Messer Group GmbH и CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. заједничку посредну контролу 

над циљном имовином.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 

61. став 1. тачка 1) Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје учесника у концентрацији. Из података достављених Комисији о укупним 

годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују износе остварених 

укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала 

обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.  

 

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.  

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира на усвојене дефиниције, 

предложена трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у Србији, имајући у виду да 

се учесници у концентрацији не преклапају хоризонтално на српском тржишту, као и 

чињеницу да циљна имовина није остварила приход на српском тржишту у претходној 

години. Због ових разлога, прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати 

отворена. Ипак, у сврху пружања комплетних информација, подносилац пријаве сматра да 

би се релевантно тржиште производа, имајући у виду активности циљне имовине, могло 

дефинисати као производња и снабдевање индустријским гасовима. 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљне имовине и циљног пословања, 

Комисија је за оцену предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинисала 

као тржиште производње и дистрибуције индустријских гасова.  

 

У својим претходним одлукама, Европска комисија (предмети М.414 - Linde / BOC и M.926 

– Messer Griesheim / Hydrogas) је сматрала да индустријски гасови обухватају све гасове и 

мешавине гасова које испоручују добављачи гаса за различите индустријске и истраживачке 

сврхе. Најчешће коришћени индустријски гасови су кисеоник, азот, водоник, аргон, угљен-

диоксид, ацетилен, угљен-моноксид и хелијум, као и њихове мешавине, попут тзв. сyнгас-а, 

мешавине водоника и угљен-моноксида. Индустријски гасови се могу добити из ваздуха 

(атмосферски гасови) и из синтетичких процеса или природних извора (не-атмосферски 

гасови). Комисија сматра, да у овом случају није потребна додатна сегментација 

релевантног тржишта производа, имајућу у виду ефекте предметне концентрације. 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, 

што је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да је подносилац пријаве, преко друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd 

присутан на релевантном тржишту производа у Републици Србији, на коме је у 2017. години 

остварио приход од продаје роба, производа и услуга у износу од око 53,67 милиона евра.  

 

На основу навода у пријави, Комисија је установила да друштво CVC Capital Partners 

SICAV-FIS S.A., и са њим повезана друштва, као и пословање које се односи на циљну 

имовину нису присутни, нити су имали добављаче, нити купце на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији, из чега се закључује да ће тржишна структура 

остати непромењена. Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни 

вертикални ефекти предметне концентрације. 

 

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 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. 

 

 

Поука 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 

  

 


