Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-581/2018-6
Датум: 24. август 2018. године

Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника
Комисије за заштиту конкуренције бр.1/0-06-119/2018-2 од 8. јануара 2018. године, 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 6/0-02-581/2018-1, од 30. јула
2018. године, коју је поднело друштво NEPT Holdings S.à.r.l., са седиштем на адреси
124, Boulevard de la Petrusse, office 404, L-2330, Луксембург, преко пуномоћника
адвоката Рашка Радовановића из адвокатске канцеларије „Petrikić & Partneri“ AOD из
Београда, Крунска бр. 73, дана 24. августа 2018. године, доноси следећe
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација која настаје стицањем
заједничке контроле од стране друштва NEPT Holdings S.à.r.l., које је основано и
послује у складу са правом Луксембурга, са седиштем на адреси 124, Boulevard de la
Petrusse, office 404, L-2330, Луксембург, регистровано под бројем B226560, фондације
Luski Foundation, која је основана и послује у складу са правом Лихтенштајна, са
седиштем на адреси Herrengasse 6, 9490 Vaduz Лихтенштајн, регистрована под бројем
FL-0002.374.904 2, господина Mirio Troi, италијанског држављанина, бр. пасоша
YА7888479, са пребивалиштем у Via Sabotino 24, 33100 Удине, Италија, господина
Enrico Accettola, италијанског држављанина, бр. пасоша YА3708013, са
пребивалиштем у Via Bonaldo Stringher 1, 33100 Удине, Италија, господина Dominik
Sliwowski, пољског држављанина, бр. пасоша EF 3255143, са пребивалиштем у ul.
Wschodnia 18, 05-075 Варшава, Пољска и друштва 365 Giorni s. r. 1., које је основано и
послује у складу са правом Италије, са седиштем на адреси Via Giаn Carlo Castelbarco
2, 20136, Милано, Италија, регистровано под бројем AR 58619, над друштвом IТР S.A.,
које је основано и послује у складу са правом Пољске, са седиштем на адреси Str.
Domaniewska 37, 02-672 Варшава, Пољска, регистровано под бројем 0000404795.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од
2.951.547,50 (двамилионадеветстотинапедесетједнухиљадупетстотиначетрдесетседам и
50/100) динара, дана 3. августа 2018. године, на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције, што представља прописан износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредно друштво NEPT Holdings S.à.r.l., са седиштем на адреси 124,
Boulevard de la Petrusse, office 404, L-2330, Луксембург, (у даљем тексту: Подносилац
пријаве или Nept), поступајући у своје име и у име осталих стицалаца као њихов
заједнички представник у смислу члана 53. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“ број 18/16), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) дана 30. јула 2018. године, преко пуномоћника адвоката
Рашка Радовановић из адвокатске канцеларије „Petrikić & Partneri“ AOD из Београда,
улица Крунска бр. 73, пријаву концентрације бр. 6/0-02-581/2018-1 (у даљем тексту:
Пријава), са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку.
Допуном од 20. августа 2018. године, пријава је комплетирана и на тај начин
усаглашена са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), чиме су
испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене
концентрације. Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани
износ за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве је у складу са чланом 45.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем
тексту: Закон), поставио и Захтев за заштиту података број: 6/0-02-581/2018-2 од 30.
јула 2018. године, о коме је одлучено посебним закључком.
Планирана пословна трансакција се односи на стицање контроле од стране
друштва NEPT Holdings S.à.r.l. из Луксембурга, фондације Luski Foundation из
Лихтенштајна, гдин-а Mirio Troi и гдин-а Enrico Accettola из Италије, гдин-а Dominik
Sliwowski из Пољске и друштва 365 Giorni s.r.l. из Италије, над друштвом ITP S.A., из
Пољске, са седиштем на адреси Str. Domaniewska 37, 02-672 Варшава, Пољска (у
даљем тексту: Циљно друштво или ITP). Подносилац пријаве Nept као заједнички
представник стицалаца и Циљнo друштвo заједнички ће бити означени као Учесници у
концентрацији.
Учесници у концентрацији
У предметној трансакцији на страни стицаоца контроле су:
1. NEPT Holdings S.à.r.l. (у даљем тексту: NEPT или подносилац Пријаве) је
друштво са ограниченом одговорношћу које је основано и послује у складу са
правом Луксембурга, са седиштем на адреси 124, Boulevard de la Petrusse, office
404, L-2330, Луксембург, регистровано под бројем B226560.(Nept). Делатност
друштва везана је за било који облик учешћа у луксембуршким и иностраним
друштвима, стицање куповином, уписом акција или преносом, продајом,
разменом свих акција, обвезница, потраживања, меница и других вредносних
папира, као и поседовање тих учешћа, управљање њима, њихов развој и
руковођење њима.
2. Luski Foundation, фондација која је основана и послује у складу са правом
Лихтенштајна, са седиштем на адреси Herrengasse 6, 9490 Vaduz Лихтенштајн,
регистрована под бројем FL-0002.374.904 2 (Luski fondacija). Ова породична
фондација не обавља пословне делатности већ само држи имовину за рачун
својих власника. Поред акција које држи у Циљном друштву, Luski fondacija
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4.

5.

6.

има и мањински неконтролни удео од 5% у друштву Just Gym sp. Z.o.o. Ово
друштво није активно у Србији.
Г-дин Mirio Troi, италијански држављанин, бр. пасоша YA7888479, са
пребивалиштем у Via Sabotino 24, 33100 Удине, Италија (g. Troi). Поред акција
које има у Циљном друштву, g. Troi има контролу на основу 75% удела у
друштву активном на тржишту за челичне одливке – Soteco. Такође, g. Troi, има
контролни удео од 75% у друштву Nuova Soteco Srl у ликвидацији које ће бити
ликвидирано до краја 2018. године. Soteco не послује ни на једном тржишту које
је хоризонтално или вертикално повезано са тржиштима на којима је Циљна
група активна. Г-дин Troi, односно Soteco нису активни на српском тржишту.
Г-дин Enrico Accettola, италијански држављанин, бр. пасоша YA3708013, са
пребивалиштем у Via Bonaldo Stringher 1, 33100 Удине, Италија (g. Accettola).
Поред акција које поседује у Циљном друштву, има 100% удела и контролу над
агенцијом за маркетинг и комуникације Emporio ADV. Г-дин Accettola је једини
члан друштва Bbang Srl, међутим ово друштво је у процесу ликвидације.
Дрштво Emporio ADV пружа услуге маркетинга и комуникација Циљној групи,
међутим, овај вертикални однос не утиче на српско тржиште јер ово друштво
није активно у Србији.
Г-дин Dominik Śliwowski, пољски држављанин, бр. пасоша EF3255143, са
пребивалиштем у ул. Wschodnia 18, 05-075 Варшава, Пољска (g. Śliwowski).
Поред акција које држи у Циљном друштву, као самостални предузетник – AGE
Pharm Dominik Śliwowski пружа услуге консалтинга у Пољској. Овај вертикални
однос не утиче на српско тржиште јер је г-дин Śliwowski активан само у
Пољској. Поред тога g. Śliwowski је члан Управног одбора Циљног друштва.
Śliwowski није активан на српском тржишту.
365 Giorni s.r.l., друштво са ограниченом одговорношћу које је основано и
послује у складу са правом Италије, са регистрованим седиштем на адреси Via
Gian Carlo Castelbarco 2, 20136, Милано, Италија, регистровано под бројем
AR58619 (365 Giorni). Ово друштво пружа услуге техничког консалтинга
компанијама које послују у сектору медицинске опто-електронике, козметичких
препарата и нутрицијената. Друштво је под крајњом контролом Г-дин Zerbinati
Nicola-e, италијанског држављанина. Поред акција које има у у Циљном
друштву, 365 Giorni има контролу над две италијанске компаније (UB-CARE Srl
и M2M Group Srl, који чине 365 Giorni групу), међутим ове компаније нису
активне на српском тржишту.

Nept поступа као заједнички представник свих напред наведених стицалаца
контроле у складу са чланом 53. Закона о општем управном поступку и у складу са
чланом 5.6 Уговора о купопродаји акција.
Подносилац пријаве Nept је друштво за посебне намене основано 11. јула 2018.
године у Луксембургу за спровођење предметне трансакције. Nept је под појединачном
контролом инвестиционог фонда Abris Fund III LP, једног од инвестиционих фондова
којима управља Arbis. У оквиру Arbis grupe послују четири инвестициона фонда која
инвестирају у компаније средње величине у централној и источној Европи: (i) Abris
CEE Mid-Market Fund LP (Abris Fund I LP), (ii) Abris CEE Mid-Market Fund II LP (Arbis
Fund II LP), (iii) Abris CEE Mid-Market Fund II-A LP (Abris Fund II-A LP) и (iv) Abris
Fund III LP.
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Arbis grupa на тржишту Републике Србије присутна је преко три привредна
друштва и то:






Patent Co. preduzeće za proizvodnju usluge i promet d.o.o. Mišićevo, са седиштем
на адреси Владе Ћетковића 1а, Мишићево, Суботица. Друштво је регистровано
у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) под матичним бројем
08829675, а његову претежну делатност чини производња готове хране за
домаће животиње (шифра делатности: 1091). Patent Co. производи широк
асортиман производа високог квалитета, који се извозе у више земаља широм
света. Палета производа коју нуди Patent Co. укључује смесе за стоку,
концентрате на бази протеина, минерале, као и високо квалитетне адитиве.
D.o.o. Greentech preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Novi Sad, са седиштем
на адреси Булевар Краља Петра 17, Нови Сад. Друштво је регистровано у АПР
под матичним бројем 20057696, а претежна делатност друштва је поновна
употреба разврстаних материјала (шифра делатности: 3832). Друштво Greentech
се бави прикупљањем, рециклажом и прерадом пластичног отпада и има два
сегмента производње и то PET fleks (добијен како хладним тако и врелим
испирањем) и PE granulate који се производе од отпадних PE traka. Поред
пластичних отпада, Greentech Srbija у мањој мери управља и другим облицима
отпада, као што су отпадни папир и стакло.
Društvo za proizvodnju, promet i inženjering Kopernikus Technology d.o.o. Beograd
(Novi Beograd), са седиштем на адреси Јурија Гагарина 206, Београд,
регистровано у АПР под матичним бројем 17202057, а претежна делатност
друштва обухвата кабловске телекомуникације (шифра делатности: 6110).
Kopernikus Тechnology је кабловски TV оператер који послује искључиво у
Србији.

Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или
посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и
седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона.
Циљно друштво у предметној концентрацији је ITP S.A. (у даљем тексту:
Циљно друштво), акционарско друштво које је основано и послује у складу са правом
Пољске, са седиштем на адреси Str. Domaniewska 37, 02-672 Варшава, Пољска,
регистровано под бројем 0000404795. Предмет трансакције су и његова зависна
друштва (у даљем тексту: Циљна група). Циљно друштво и цела Циљна група су
активни у сектору естетске медицине, медицинских уређаја и wellness опреме.
Друштва унутар Циљне групе производе и дистрибуирају медицинску опрему/уређаје
и козметичке препарате (укључујући дермалне филере, уређаје на бази енергије и друге
козметичке препарате) и дистрибуирају wellness опрему (првенствено опрему за
опремање теретана).
Циљна група је активна на глобалном нивоу на тржишту за продају
дерматолошких производа док су њене остале активности ограничене на територију
Пољске. Циљна група у 2017. години у Србији остварила је приход од […] евра, од
чега је највећи део прихода генерисао Matex Lab S.A. (Matex Lab) oко […] евра, само
Циљно друштво остварило је приход од око […] евра, док је Berger&Kraft Medical
sp.z.o.o. приходовало само […] евра. Компанија Matex Lab производи козметичке
препарате – дерматолошке филере и друге козметичке препарате и од продаје ових
производа преко Циљног друштва остварила је наведени приход у Србији.
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Опис концентрације и акт о концентрацији
Предложена трансакција се односи на промену контроле над Циљним
друштвом, које је пре спровођења концентрације у власништву следећих оснивача и
акционара: Luski фондације која поседује /30-40/% акција, г-дин Troi који држи /3040/% акција, г-дин Accettola који држи /30-40/% акција и г-дин Sliwowski који држи /510/% акција Циљног друштва.
Као припремни корак за трансакцију пре испуњења, друштво 365 Giomi ћe
стећи неконтролни удео у Циљном друштву (/10-20/% акција) и структура власништва
над Циљним друштвом ћe изгледати на следећи начин: Luski фондација ћe држати /2030/% акција, g. Troi ћe држати /20-30/% акција, g. Accettola ћe држати /20-30/% акција,
g. Sliwowski ће држати /5-10/% акција, док ћe 365 Giorni држати преосталих /10-20/%
акција Циљног друштва.
Према Уговору о купопродаји акција, Nept ће стећи већински део акција у
Циљном друштву и то /50-60/% акција од Оснивача. Оснивачи ће постати мањински
акционари Циљног друштва са следећим бројем акција: Luski фондација ћe држати /1020/% акција, g. Troi ћe држати /10-20/% акција, g. Accettola ћe држати /10-20/% акција,
g. Sliwowski ће држати /0-5/% акција, док ћe 365 Giorni држати преосталих /5-10/%
акција Циљног друштва.
Стицаоци су у Уговору акционара дефинисали принципе њихове сарадње, као и
међусобна права и обавезе у вези са управљањем Циљним друштвом. Имајући у виду
уговорена права мањинских акционара, који ће као и Nept, већински акционар, моћи да
утичу на одлуке у вези са пословним стратешким пословањем Циљног друштва,
подносилац пријаве наводи да ће предложена трансакција довести до стицања њихове
заједничке контроле.
Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне трансакције,
Комисији су од стране Подносиоца пријаве достављени Прелиминарни Уговор о
купопродаји акција и Уговор акционара, потписани 13. јула 2018. године.
Предметна концентрација је, у циљу добијања одобравања њеног спровођења,
пријављена надлежним телима за заштиту конкуренције у Србији, Пољској, Немачкој и
Македонији.
Испуњеност услова за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије у 2017. години, Комисија је утврдила да je
подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2017. години већи од износа који су прописани чланом 61.
Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације поднета је у
складу са чланом 63. Закона.
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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.
Учесници концентрације сматрају да за потребе предметне пријаве није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно
географско тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију тржишта, трансакција неће
имати никакве ефекте на конкуренцију у Републици Србији будући да између
активности Учесника у концентрацији на српском тржишту не постоје нити
хоризонтална нити вертикална преклапања. Због наведене чињенице и претходне
праксе Комисије, прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може остати
отворена.
Међутим, у смислу пружања потпуних информација, учесници у концентрацији
предлажу, да се релевантно тржиште производа за потребе ове Пријаве може
дефинисати, као тржиште продаје дерматолошких производа, при томе имајући у виду
пословне активности Циљне групе. Наиме, Циљна група на територији Републике
Србије остварила је мањи приход од продаје наведених производа, а највећи део
прихода преко Циљног друштва генерисало је друштво Matex Lab које производи
козметичке препарате – дермалне филере и друге козметичке препарате. Аbris група
стицаоца контроле није активна на овом тржишту у Србији, нити је активна на било
ком тржишту које се може сматрати вертикално повезаним. Такође, мањински чланови
и вршиоци заједничке контроле нису активни у Србији. Имајући у виду ранг производа
које Matex Lab продаје у Србији, подносилац пријаве предлаже да се релевантно
тржиште производа дефинише као тржиште дерматолошких производа. Комисија је
прихватила предложену дефиницију и за потребе оцене ефеката предметне
концентрације одредила као релевантно тржиште продаје дерматолошких производа.
Даља сегментација овог тржишта није неопходна јер не би утицала на другачију оцену
ефеката, а имајући у виду присуство учесника у концентрацији у Србији.
Када је реч о дефинисању релевантног географског тржишта, учесници сматрају
да дефиниција релевантног географског тржишта може остати отворена или
алтернативно одређена као територија Србије. Комисија је релевантно географско
тржиште дефинисала као тржиште Републике Србије, јер је у складу са законским
надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на
конкуренцију процењује у оквиру националне територије.
У пријави је наведено да Циљна група има занемарљиво присуство на
релевантном тржишту и да ће тржишни удео у концентрацији на релевантном тржишту
након трансакције остати исти и износити испод /0-5/%. Циљна група своје производе
пласира у Србији преко дистрибутера, односно нема директних односа са купцима.
Једини дистрибутер Циљне групе је друштво […] из Београда.
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Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, а
имајући у виду да не постоје ни хоризонтална преклапања нити било каква вертикална
повезаност између учесника концентрације на релевантном тржишту у Републици
Србији, предложена трансакција неће имати било какве негативне ефекте на српско
тржиште и неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у
Србији, а нарочито неће водити стварању или јачању доминантног положаја.
У складу са наведеним, а на основу анализе свих елемената пријаве и целокупне
документације која је достављена уз њу, Комисија je закључила да је концентрација
дозвољена у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II 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.
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).
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић
члан Савета Комисије

7

