Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-713/2018-5
Датум: 9. новембар 2018. године
Београд

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 49/2011), одлучујући
по пријави концентрације број 6/0-02-713/2018-1, коју је поднело привредно друштво
OMV Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Trabrennstrasse 6-8, 1020 Беч, Аустрија,
кога заступа пуномоћник адвокат Данијел Стевановић, из Београда, ул. Добрачина бр.
15, дана 9. новембра 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва OMV Aktiengesellschaft,
са седиштем на адреси Trabrennstrasse 6-8, 1020 Беч, Аустрија, матични број 93363z,
над привредним друштвом Sapura Upstream Sdn. Bhd., са седиштем на адреси
Sapura@Mines, No 7, Jalan Tasik, The Mines Resort City, Seri Kembangan, Selangor,
Малезија, матични број 10-66664-U, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво OMV Aktiengesellschaft, са седиштем на
адреси Trabrennstrasse 6-8, 1020 Беч, Аустрија, у целости извршило своју обавезу
плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 10. октобра 2018. године,
уплатом износа од 25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада евра) на рачун
Комисије за заштиту конкуренције.

Образложење
Привредно друштво OMV Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Trabrennstrasse 6-8,
1020 Беч, Аустрија, матични број 93363z (у даљем тексту: подносилац пријаве или
OMV AG), поднело је дана 08. октобра 2018. године, преко пуномоћника адвоката
Данијела Стевановића, из Београда, ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације која
настаје стицањем појединачне контроле над привредним друштвом Sapura Upstream
Sdn. Bhd., са седиштем у Малезији, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције
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(у даљем тексту: Комисија) одобри трансакцију у скраћеном поступку. Прописани
износ за издавање акта је уплаћен у целости.
Одлучујући по поднетој пријави, Комисија је размотрила поднету пријаву са
прилозима, и допуне од 15. октобра 2018. године, 24. октобра 2018. године и 29.
октобра 2018. године, и закључила да треба одлучити као у диспозитиву овог решења
из разлога који ће даље бити образложени.
Увидом у достављену документацију, утврђено је 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 чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника концентрације, у њихове
финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће.
1. Учесници концентрације
Подносилац пријаве и стицалац контроле, друштво OMV AG, је акционарско друштво
регистровано у Трговинском суду у Бечу са матичним бројем 93363z. Највећи
акционари у 2017. години су Österreichische Bundes und Industriebeteiligungen GmbH са
31,5% акција, IPIS Абу Даби са 24,9% акција, институционални инвеститори са 27,3%
акција итд. Са друштвима која контролише чини тзв OMV групу, која производи и
врши промет нафте и гаса, иновативне енергије и петрохемисјких решења високе класе
и ценовног разреда. Подносилац пријаве има два производна сегмента: OMV Upstream,
који се бави истраживањем и производњом нафте и гаса у Европи, Африци, на Блиском
истоку, у Русији и Аустралији, са дневном производњом од 348 кг барела дневно у
2017. години, и OMV Downstream, који обухвата пословање Downstream Oil и
Downstream Gas. Downstream Oil сегмент покрива рафинисање, промет и
петрохемијске активности групе, са укупном производњом од 24 милиона тона у
претходној години. Downstream Gas се бави транспортом, складиштењем, прометом и
продајом гасом (са 113 TWh продатог гаса).
У Србији OMV AG је присутан преко свог зависног друштва OMV Србија д.о.о.
Београд, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90 А, Београд, матични број
17321480, и претежном регистрованом делатношћу „Трговина на велико чврстим,
течним и гасовитим горивима и сличним производима“ (шифра: 4671). Ово друштво
тренутно има 61 бензинску станицу.
Сва друштва која послују у оквиру тзв. OMV групе, третирају се као један учесник на
тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, група је у свету остварила приход
од 20.2 милијарде евра, а у Србији око […] евра.
Циљно друштво Sapura Upstream Sdn. Bhd, са седиштем на адреси Sapura@Mines, No 7,
Jalan Tasik, The Mines Resort City, Seri Kembangan, Selangor, Малезија, (у даљем тексту:
циљно друштво или Sapura Upstream), регистровано је код Комисије за привредна
друштва Малезије са матичним бројем 10-66664-U и делатношћу „Инвестициони
холдинг“. Тренутно је у искључивом власништву друштва Sapura Energy Berhad, са
седиштем на адреси Sapura@Mines, No 7, Jalan Tasik, The Mines Resort City, Seri
Kembangan, Selangor, Малезија, матични број 950894-Т (у даљем тексту: SEB). Sapura
Upstream се бави развојем и производњом нафте и природног гаса у Малезији, чијим
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прописима је обавезано да продаје свој природни гас државном предузећу Малезије
„Petronas“, који га даље прерађује у течни гас и продаје у Југоисточној Азији. Нафта се
продаје регионалним купцима. Поседује дозволе за истраживање на Новом Зеланду, у
Аустралији и Мексику, али још увек нема производњу.
У 2017. години, циљно друштво је у свету остварило приход од [...] евра, док у Србији
није имало пословних активности те није остварило приход.

2. Опис трансакције и акт о концентрацији
Акт о концентрацији је Основни купопродајни уговор, закључен 21. септембра 2018.
године, којим подносилац пријаве купује 50% удела у циљном друштву, док 50% удела
остаје у власништву продавца и досадашњег власника, малезијског друштва Sapura
Energy Berhad. У пријави је наведено да ће OMV AG стећи појединачну контролу над
циљним друштвом, будући да ће OMV AG имати одлучујући утицај над циљним
друштвом у смислу Обједињеног обавештења Европске комисије о надлежностима.
Конкретно, OMV AG ће бити у могућности да утврђује стратешке комерцијалне одлуке
у циљном друштву након спровођења трансакције, у складу са ставом 54. Обједињеног
обавештења о надлежностима, јер, како је наведено у пријави:
-

[...];
[...].

Стога, […]
Затварање предметне трансакције је условљено прибављањем регулаторних одобрења
и испуњењем осталих уобичајених услова.
Спровођењем ове концентрације, OMV AG и Sapura Energy Berhad имају за циљ да
створе независно друштво за нафту и гас са фокусом на азијско-пацифички регион,
које ће представљати платформу за будући раст.

3. 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,
овде подносилац пријаве, има обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. ст. 1.
тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје учесника концентрације, који подаци су изнети претходно у тексту овог
Образложења. Пријава је поднета у складу са чл. 63. ст. 1. тач. 1. Закона.

4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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
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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 трансакције није неопходно
коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без обзира на
усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати било каквих ефеката на
конкуренцију у Србији. Ипак, у циљу достављања потпуних информација, а имајући у
виду пословне активности циљног друштва, подносилац сматра да се релевантно
тржиште производа може дефинисати као тржиште за развој и производњу нафте и
природног гаса. Такође, подносилац сматра да није неопходно даље сегментирати
релевантно тржиште, из разлога што се активности страна не преклапају у Србији, јер
OMV група не послује на тржишту за развој и производњу нафте и природног гаса у
Србији и циљно друштво није уопште присутно и не остварује приход на тржишту
Републике Србије. Комисија је делимично прихватила предлог подносиоца пријаве и
релевантно тржиште дефинисала као тржиште за производњу нафте и природног гаса.
Када је реч о дефинисању релевантног географског тржишта, Комисија је исто
дефинисала као тржиште Републике Србије, у складу са законским надлежностима
Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију
процењује за оквир националне територије.

5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је, на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, закључила да
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и на конкуренцију у
Републици Србији, јер се ради о екстратериторијалној концентрацији која нема
негативан утицај на конкуренцију на тржишту Републике Србије. Ефекти ове
концентрације се не испољавају на тржишту Републике Србије, јер ни један од
учесника предметне екстратериторијалне концентрације није присутан на утврђеном
релевантном тржишту. Сходно наведеном, не постоје хоризонтална преклапања, као ни
вертикалне везе између учесника концентрације на релевантном тржишту.
На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне
концентрације неће имати негативне ефекте на релевантном тржишту. У складу са тим,
оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће довести до спречавања,
ограничавања или нарушавања конкуренције у Републици Србији или њеном делу, а
нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да
Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, па је стога одлучено
као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона као и чл. 2. ст. 1. тач. 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.
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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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