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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 6/0-02-582/2018-1, од 30. јула 2018. 

године, коју је поднело привредно друштво Maven Bidco Limited, са 

регистрованим седиштем на адреси 33 Jermyn Street, London, SW1Y 6DN, 

Уједињено Краљевство, преко пуномоћника адвоката Бојанe Миљановић, из 

адвокатске канцеларије „Карановић & Николић“ a.o.д. Београд, улица Ресавска 

23, дана 31. августа 2018. године доноси следеће 

 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Maven 

Bidco Limited, са седиштем на адреси 33 Jermyn Street, London, SW1Y 6DN, 

Уједињено Краљевство, регистрованог у Привредном регистру друштава под 

бројем 11462078, над привредним друштвом Genius Sports Group Limited, са 

седиштем на адреси 25a Soho Square, London, Engleska, W1D 4FA, 

регистрованом у Привредном регистру друштава под бројем 09706742.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 9. августа 2018. године 

уплатио 25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Друштво Maven Bidco Limited, са регистрованим седиштем на адреси 33 

Jermyn Street, London, SW1Y 6DN, Уједињено Краљевство, уписано у Регистру 
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привредних друштава под бројем 11462078, (у даљем тексту: Подносилац 

пријаве или Maven) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија), дана 30. јула 2018. године, преко пуномоћника адвоката 

Бојанe Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, из 

Београда, ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-582/2018-1 (у 

даљем тексту: пријава), са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у 

скраћеном поступку. Допунама од 21. и 28. 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 Захтев за заштиту података бр. 6/0-02-

582/2018-3 од 9. августа 2018. године и Захтев за заштиту података бр. 6/0-02-

582/2018-9 од 30. августа 2018. године о којима је одлучено посебним 

закључцима. 

 

 

Учесници у концентрацији 

 

 

Подносилац пријаве Maven је друштво посебне намене (engl. Acquisition 

vehicle) које се налази у потпуном власништву фондoва приватног капитала које 

саветује Apax Partners LLP (у даљем тексту: AP). AP je енглеско партнерство 

ограничене одговорности и […]. 

 

Сва друштва која контролише AP, представљају једног учесника на 

тржишту у складу са чланом 5. Закона. Светски приход AP-а у 2017. години 

износио је око […], а у Србији око […].  

 

Циљно друштво у предложеној пословној трансакцији је Genius Sports 

Group Limited, са седиштем на адреси 25a Soho Square, London, W1D 4FA, 

Уједињено Краљевство (у даљем тексту: Genius Sports или Циљно друштво). 

Пре спровођења трансакције Циљно друштво је у власништву оснивача, управе, 

и одређених мањинских акционара, при чему ни један од тренутних акционара 

Циљног друштва нема контролу над њим. Ово друштво је глобални лидер у 

технологији спортских података, дистрибуцији и комерцијализацији података. 

Друштво је добављач података и технологије претежно друштвима која се баве 

клађењем и у мањој мери медијским компанијама. Циљно друштво прикупља 

спортске податке на разне начине укључујући међу осталима и технолошка 

решења која се испоручују спортским и кладионичарским организацијама као и 

прибављање података из различитих извора.  

 

Циљно друштво нема зависно друштво регистровано у Републици Србији 

и продају врши директно из Уједињеног Краљевства. У 2017. години, светски 

приход Циљног друштва износио је око […] , а у Србији око […] . 
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Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

 

У циљу реализације предметне трансакције, Подносилац пријаве који је у 

потпуном власништву AP фондова, дана 27. јула 2018. године, закључио је 

уговор са продавцима за преузимање њиховог удела у Циљном друштву, који је 

акт о концентрацији. У складу са овим уговором, Подносилац пријаве и 

непосредни стицалац у предметној трансакцији, Maven, стиче целокупни 

капитал циљног друштва. Истовремено, непосредни стицалац Maven ће заузврат 

(посредством неколико холдинг компанија) бити у индиректном већинском 

власништву АP Фондова […], али ће остатак акција бити у власништву 

оснивача и управе Циљног друштва Genius Sports […] и мањинских власника 

[…]. 

 

Као резултат трансакције, Maven, а посредно AP фондови, ће имати 

појединачну контролу над Циљним друштвом. 

 

Трансакција представља финансијску инвестицију за AP фондове, док ће 

циљном друштву омогућити да додатно ојача своје постојеће пословање и 

обезбеди значајан капитал за наставак међународне експанзије, како органски, 

тако и кроз статешке аквизиције како би боље позиционирала компанију на 

тржишту брзих промена спортских права.  

 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. 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 је благовремена, јер је поднета у 

складу са чланом 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.  
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Учесници концентрације сматрају да за потребе предметне пријаве није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, ни релевантно 

географско тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, трансакција неће 

имати било каквих ефеката на конкуренцију у Републици Србији. Из овог 

разлога и у складу са претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција 

релевантног тржишта може остати отворена. Међутим, у циљу достављања 

потпуних информација, учесници наводе да је Циљно друштво добављач 

података и технологије углавном друштвима која се баве клађењем и у мањој 

мери, медијским компанијама. Као резултат наведених активности, Циљно 

друштво је активно на два тржишта која би се могла сматрати релевантним 

тржиштима производа/услуга за потребу предметне пријаве и то: тржиште 

пружања технолошких решења спортским и кладионичарским организацијама и 

тржиште за комерцијализацију спортских података кладионичарским и 

медијским компанијама. Код предлога дефинисања релевантног тржишта 

пружања технолошких решења спортским и кладионичарским организацијама, 

Подносилац пријаве је имао у виду и став Европске комисије (у даљем тексту: 

ЕК) која је размотрила тржиште IT услуга у неколико одлука (нпр. COMP/M. 

5301 Cap Gemini/Bas из 2008. године)  и анализирала различите потенцијалне 

тржишне сегменте у сектору IT услуга правећи разлику између неколико типова 

услуга: (i) софтвер, (ii) консалтинг, (iii) IT аутсорсовање (engl. IT Outsourcing), 

(iv) имплементација, (v) аутсорсовање пословног процеса (engl. Business Process 

Outsourcing) и (vi) Хардверска подршка. Даље, ЕК је идентификовала неколико 

„вертикала“ (тј. тип индустрије у којој је купац активан) узимајући у обзир 

сегментацију која је предложена у Gartner извештају (Gartner Market Defiпitions 

and Methodology: IT Services, 20. septembar 2016.): (i) образовање, (ii) транспорт, 

(iii) комуналне услуге, (iv) трговина на велико, (v) комуникације, медији и 

услуге, (vi) пружаоци здравствених услуга, (vii) банкарство и хартије од 

вредности, (viii) малопродаја, (ix) државне услуге, (x) осигурање. 

 

Циљно друштво је активно на тржишту развоја софтвера и пружања 

технолошких решења спортским и кладионичарским организацијама. 

Примењујући дефиниције из Gartner извештаја, Циљно друштво је активно у 

сегменту IT услуга за „имплементацију“ и у индустрији вертикалној од 

„комуникација, медија и услуга“, које покривају обе и кладионичарска друштва и 

медијске компаније.  

 

У циљу појашњења одређених специфичности везаних за једно од 

предложених релевантних тржишта - тржиште за комерцијализацију спортских 

података, Подносилац пријаве анализирао је активности Циљног друштва на 

предметном релевантном тржишту у Србији у претходне три године. 

 

Релевантно тржиште за комерцијализацију спортских података се тиче 

прикупљања, обраде и продаје података о спортским догађајима. Циљно 

друштво продаје спортске податке у вези са око 175.000 спортских догађаја 

широм света, које његови купци (у Србији само један купац) користе даље као 

саставни део својих производа и услуга. Ради се о спортским подацима који 

пружају информације као што су: резултати спортских мечева/утакмица, број 

постигнутих голова, број промашених голова, имена играча који су постигли 

голове, перформансе играча, грешке и фаули, посед лопте, повреде и други 

подаци везани са релевантним званичним статистикама мечева/утакмица. У 

конкретном случају реч је о тржишту које је на вертикално вишем нивоу од 
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тржишта услуга клађења на коме је присутан једини купац Циљног друштва у 

Србији. 

 

Циљно друштво наведене податке прибавља од спортских организација и 

то углавном преко технолошких решења које ово друштво пружа спортским 

организацијама. Добављачи Циљног друштва у 2017. години, били су: […], 

вредност набавке […] ; […], вредност набавке […] ; […], вредност набавке […] , 

и […], вредност набавке […] . Циљно друштво прима предметне податке у 

замену за технологију или купује предметне податке. У Србији у прошлој 

години Циљно друштво примило је податке у замену за технологију тако да није 

остварило било какав приход на тржишту за пружање технолошких решења 

спортским и кладионичарским организацијама. 

 

На тржишту за комерцијализацију спортских података Циљно друштво 

није имало купце у Србији у 2015. години, и тек од јула 2016. године почела је 

сарадња са кладионицом […] и то продајом података о кошаркашким 

утакмицама, у вредности продаје око […] . Кладионица […] је остала једини 

купац на домаћем тржишту и у 2017, при чему је вредност продаје била око […]. 

Циљно друштво спортске податке продаје у Србији на основу неексклузивних 

уговора закључених на одређено време (годишњи уговори).  

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба / услуга, 

односно од присуства Циљног друштва у Србији, за оцену ефеката предметне 

концентрације, Комисија је одредила као релевантна тржишта пружања ИТ  

услуга развоја софтвера и технолошких решења спортским и кладионичарским 

организацијама и тржиште за комерцијализацију спортских података. За потребе 

овог поступка није неопходно даље сегментирање овако дефинисаног 

релевантног тржишта производа, а имајући у виду да Подносилац пријаве није 

присутан. 

 

У погледу дефинисања релевантнoг географскoг тржишта, подносилац 

пријаве предложио је да се релевантно географско тржиште дефинише као 

национално, односно као тржиште Републике Србије, што је у складу са 

законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са 

становишта утицаја на конкуренцију процењује у оквиру националне 

територије, што је прихваћено од стране Комисије. 

 

Све своје услуге Циљно друштво пружа из канцеларије у Лондону 

односно сваки потенцијални купац контактира Циљно друштву у Лондону. 

Пословање Циљног друштва је преко-гранично, врши се директно из Лондона и 

без било каквог локалног присуства у Србији. Из тог разлога Циљно друштво не 

прати и не поседује податке о укупној величини предметног релевантног 

тржишта у Србији. Такође, према сазнањима Учесника, не постоје јавно 

доступни релевантни подаци о укупној величини предметног релевантног 

тржишта у Србији. У циљу достављања потпуних података, Учесници су 

доставили доступне податке о величинама светског и европског тржишта за 

комерцијализацију спортских података укључујући процене својих тржишних 

удела као и називе и процењене уделе највећих конкурената на европском и 

светском нивоу. У оквиру Пријаве, Циљно друштво је доставило најбољу 

могућу процену свог тржишног удела у Србији и према његовој процени, 

тржишни удео Циљног друштва се креће око /5-10/%, на основу удела српског 
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прихода у укупном приходу који је остварен на европском нивоу. Циљно 

друштво се суочава са конкурентима и то: Sportradar, Perform Group и Stats. 

Према наводима Подносиоца не постоји јавно доступан извор који би потврдио 

да су наведена друштва у току прошле године остварила одређену продају у 

Србији, а Учесници не поседују друге информације о конкурентима у Србији. 

 

Методолошки посматрано Комисија не може да прихвати предлог 

Подносиоца пријаве да се тржишни удео Циљног друштва процењује на начин: 

„да је тржишни удео Циљног друштва у Србији вероватно испод његовог 

европског тржишног удела, у распону од /5-10/%.“ Међутим, без обзира на 

тржишни удео Циљног друштва, предметна трансакција неће утицати на 

промену структуре тржишта и повећање тржишног удела, с обзиром да ни једна 

од портфолио компанија AP фондова није активна на истом релевантном 

тржишту за комерцијализацију спортских података, нити на вертикално 

повезаном тржишту у односу на ово тржиште.  

 

 

Тржиште IТ услуга/имплементација је високо конкурентно и 

карактерише га присуство великог броја компанија као што су Accenture, 

Capgemini, IBM, Sopra Steria, Atos, HPE и SAP на нивоу Европске уније. Исто 

важи и за Србију, а домаћа IT индустрија у 2016. години имала је преко 2000 

активних друштава. Одређени број учесника на европском тржишту присутан је 

и на домаћем тржишту, међу којима су IBM, HPE, SAP, Microsoft, DMS, 

ASSECO, SAGA и други. Учесници немају ни најгрубље процене тржишних 

удела конкурената у Србији. 

 

Као што је наведено AP фондови имају уделе у бројним компанијама које 

су активне у сектору IT услуга. Међутим, ни једна од тих компанија не пружа 

технолошка решења спортским и кладионичарским организацијама. Такође, ни 

једна од портфолио компанија AP фондова које су активне у Србији није активна 

на овом релевантном тржишту, нити на вертикално повезаном тржишту у односу 

на тржиште на коме је Циљно друштво активно. Исто тако, на релевантном 

тржишту комерцијализације спортских података, нити на било ком повезаном 

тржишту у односу на ово тржиште на коме послује Циљно друштво, ни једна од 

портфолио компанија AP фондова није активна. 

 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

 

На основу утврђеног чињеничног стање и навода из Пријаве и Допуна, 

Комисија је закључила да не постоје хоризонтална преклапања односно 

вертикалне везе између Учесника у концентрацији, јер Подносилац пријаве није 

присутан на релевантним тржиштима у Србији. Спровођење ове концентрације 

неће имати било какве негативне ефекте на српско тржиште. 

 

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. 
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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  

        

 

 

 


