Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-796/2018-6
Датум: 30. новембар 2018. године

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 6/0-02-796/2018-1, коју je дана 13. новембра
2018. године поднело привредно друштво CADM Holdings Limited, са регистрованим
седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopoulou Street, 5th floor, 1090 Никозија,
Кипарска Република, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из адвокатске
канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, дана 30. новембра
2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва CADM Holdings Limited, са
регистрованим седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopoulou Street, 5th floor,
1090 Никозија, Кипарска Република, матични број HE 375682, над друштвом CADM
Automotive Sp. z o.o., са регистрованим седиштем на адреси Samuela Lindego 1c 30-148
Krakow, Пољска, матични број 0000420015.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво CADM Holdings Limited,
извршило
уплату
износа
од
2.960.130,00
(словима:
двамилионадеветстотинашездесетхиљадастотридесет) динара, дана 22. новембра 2018.
године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописан износ
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво CADM Holdings Limited, са регистрованим седиштем на
адреси 2 Prodromou & Dimitrakopoulou Street, 5th floor, 1090 Никозија, Кипарска
Република, матични број HE 375682 (у даљем тексту: CADM или подносилац пријаве),
поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 13.
новембра 2018. године, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из адвокатске

канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације
број 6/0-02-796/2018-1.
Увидом у достављену документацију, и допуну од 15. новембра 2018. године,
Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број
5/16), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања
пријављене концентрације. Саставни део пријаве чини и доказ о извршеној уплати,
којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је
утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији
захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину
захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење
разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним
закључком о заштити података.

1. Учесници у концентрацији
CADM је холдинг компанија која је део Abris групе. Abris група, коју чине
приватни инвестициони фондови којима управљају Abris Capital Partners (Fund I)
Limited и Abris Capital Partners Limited, обухвата Abris CEE Mid-Market Fund LP („Abris
Fond I“), Abris CEE Mid-Market Fund II LP и Abris CEE Mid-Market Fund II-A LP
(заједно: „Abris Fond II&II-A“) као и Abris CEE Mid-Market Fund III LP („Abris Fund
III“) (који ће у даљем тексту заједнички бити означавани као „Фондови“).
Abris група је на тржишту Републике Србије присутна кроз два привредна
друштва:
-

-

Patent Co. preduzeće za proizvodnju usluge i promet d.o.o. Mišićevo, са
регистрованим седиштем на адреси Владе Ћетковића 1а, Мишићево, Суботица,
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08829675.
Друштво је активно у производњи готове хране за домаће животиње (шифра:
1091). Patent Co. производи широк асортиман производа високог квалитета,
који се извозе у преко 25 земаља широм света. Асортиман производа 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
регистрованим седиштем на адреси Булевар Краља Петра I 7, Нови Сад,
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20057696.
Претежна делатност друштва је поновна употреба разврстаних материјала
(шифра: 3832). Друштво Greentech се бави прикупљањем, рециклажом и
прерадом пластичног отпада. Производња ове компаније има два сегмента:
PET флекс (добијен како хладним тако и врелим испирањем) и РЕ гранулате
који се производе од отпадних РЕ трака. Поред пластичног отпада ово
друштво у мањој мери управља и другим врстама отпада као што су отпадни
папир и стакло.
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Поред поменутих зависних друштава, Abris Група је индиректно присутна у
Србији кроз продају коју поједине њене компаније, са седиштем ван Србије, остварују
у Републици Србији.
Циљно друштво у предметној трансакцији је CADM Automotive Sp. z o.o., са
регистрованим седиштем на адреси Samuela Lindego 1c 30-148 Krakow, Пољска,
матични број 0000420015 (у даљем тексту: CADM Automotive или циљно друштво).
CADM Automotive је пружалац инжењерских услуга (ESP), фокусиран на дизајн
механичких делова у возилима. Делатност циљног друштва се претежно односи на
аутомобилску (85% прихода) и индустрију шинског превоза робе. Циљно друштво је
основано 2012. године и у року од шест година се развило у успешно пословање које
запошљава око 100 високо квалификованих инжењера и пружа услуге лидерима у
аутомобилској индустрији, као што су VW, Bentley, Tesla, ITW и Hutchinson.
Власници циљног друштва су г. Michal Laska, који поседује 49% акција и
друштво Groclin S.A, матични број 970679408, које поседује 51% акција у циљном
друштву. Седиште циљног друштва је у Кракову, а такође има канцеларије у Вроцлаву,
Катовицама и продајну канцеларију у Немачкој. CADM Automotive нуди инжењерске
услуге, као и стилске услуге, услуге прототипирања, развоја опреме, као и специјалне
услуге везане за каросерију и ентеријер возила, громобранске системе, системе за
заптивање и издувне гасове. Крајем 2017. године друштво CADM Automotive је купило
компанију у Катовицама, што му је омогућило улазак на тржиште браника.
Циљно друштво нема зависна друштва у Србији и није реализовало никакав
приход у Србији у претходној години.

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предложена трансакција се тиче стицања појединачне контроле од стране
подносиоца пријаве над циљним друштвом, куповином укупно [...] акција у капиталу
циљног друштва од Groclin S.A [...] и г. Michal-а Laska [...]. Преостале акције друштва
CADM Automotive биће у власништву мањинског акционара, г. Michal-а Laska [...], у
складу са Прелиминарним уговорима о купопродаји акција. Као резултат предложене
трансакције подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над циљним
друштвом. Правни основ трансакције су Прелиминарни уговори о купопродаји акција
закључени између подносиоца и Groclin S.A, као и између подносиоца и г. Michal-а
Laska, потписани дана 30. октобра 2018. године.

3. Испуњеност услова за подношењe 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 је
подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2017. години вишеструко већи од износа који су
прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је
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утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом
63. став 2. 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“, 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.
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 каквог утицаја на
конкуренцију у Републици Србији, будући да циљно друштво није присутно и не
остварује приходе у Србији. Ипак, у циљу достављања потпуних информација, а
имајући у виду пословне активности циљног друштва на светском нивоу, подносилац
пријаве сматра да се релевантно тржиште производа за предметну концентрацију може
дефинисати као тржиште пружања инжењерских услуга у аутомобилској индустрији,
што је Комисија у потпуности прихватила.
Подносилац пријаве наводи да је циљно друштво претежно активно у пружању
инжењерских услуга у аутомобилској индустрији и, у мањој мери, у пружању
инжењерских услуга у индустрији шинског превоза робе. Пружаоци инжењерских
услуга представљају везу у аутомобилском ланцу снабдевања који се фокусирају на
процес истраживања и развоја: концепт дизајна аутомобила, дизајн каросерије и
ентеријера, развој компоненти и интеграционих система као и симулације тестирања.
Ангажују се, по правилу, у раној фази развоја концепта возила, надгледању серијске
производње, освежавању и рестилизацији модела. Пружаоци инжењерских услуга
пружају произвођачима оригиналне опреме флексибилност, продуктивности
реактивност, у складу са њиховим потребама. Додатно, независне компаније које раде
на инжењерским пројектима за различите тржишне учеснике, доприносе индустрији
савременим знањем и вештинама.
Глобално тржиште аутомобилских инжењерских услуга достигло је вредност од
15,3 милијарде евра у 2014. години и очекује се да ће порасти за 6,7% CARG
(Compound Annual Growth Rate), односно на 22,6 милијарди евра у 2020. години.
Европа ће остати највеће тржиште у свету, са традиционалном капитализацијом
аутомобилских инжењерских услуга од 13,1 милијарду евра у 2025. години.
Пољски пружаоци аутомобилских инжењерских услуга (укључујући и циљно
друштво), имају користи од географске близине великих европских тржишта (Немачка,
Чешка Република). Трошкови радне снаге омогућавају им нуђење пројеката по
конкурентним ценама. Додатно, раст је подржан могућношћу приступа великом броју
квалификованих запослених и прописима о једнаким платама у Немачкој, што отежава
атрактивност локалних пружалаца услуга. Нови учесници на тржишту пружања
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аутомобилских инжењерских услуга суочавају се са препрекама неопходности
значајних софтверских инвестиција и недостатком приступа интерним системима
размене података произвођача оригиналне опреме (добављачки код).
Будући да не постоје хоризонтална преклапања нити вертикалне везе између
учесника у концентрацији на релевантном тржишту у Србији, даља сегментација
релевантног тржишта није неопходна.
Иако је става да за потребе предметне концентрације дефиниција релевантног
географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација предметне
трансакције не доводи до проблема у области конкуренције у Србији, подносилац
пријаве је предложио да се исто дефинише као територија Републике Србије. Комисија
је, полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског тржишта,
прихватила предложену дефиницију, што је у складу са надлежношћу Комисије, која
ефекте концентрација процењује на тржишту Републике Србије.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији,
имајући у виду следеће чињенице. На утврђеном релевантном тржишту није активан
ниједан од учесника у концентрацији, при чему циљно друштво није уопште присутно
у Србији. Из тих разлога, подносилац пријаве нема прецизне информације о
учесницима на релевантном тржишту, нити податке за процену укупне величине и
вредности тржишта. Учесници у концентрацији немају никакво тржишно учешће у
Србији на утврђеном релевантном тржишту пружања услуга инжењерских услуга у
аутомобилској индустрији, па стога немају увид у стање конкуренције на релевантном
тржишту у Србији.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
утврђених чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем
предметне трансакције не долази ни до каквих промена на утврђеном релевантном
тржишту Србије, Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће
изазвати негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења
одлуке по предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које
су релевантне за утврђивање дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на
основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији,
па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
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.
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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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