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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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-615/2018-1, 

од 21. августа 2018. године, коју је поднело друштво Amcor Limited са седиштем 

на адреси Level 11, 60 City Road, Southbank 3006, VIC 3006, Аустралија које 

заступа пуномоћник адвокат Срђана Петронијевић из адвокатске канцеларије 

„Моравчевић Војновић & Партнери“, из Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 25. 

септембра 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 Amcor 

Limited са седиштем на адреси Level 11, 60 City Road, Southbank 3006, VIC 3006, 

Аустралија, уписаног у привредном регистру Аустралије под бројем 000 017 

372, над привредним друштвом Bemis Company INC., са седиштем на адреси 

One Neenah Center, 4th Floor, P.O. Box 669, Neenah, Висконсин 54957-0669, 

САД, уписаном под матичним бројем (I.R.S.) 43-0178130.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су учесници концентрације у прописаном року 

извршили уплату таксе за издавање акта Комисије, тако што је Amcor Limited 

дана 5. септембра 2018. године уплатио износ од 12.456,00 

(дванаестхиљадачетиристотинепедесетшест) евра, Bemis Company је дана 10. 

септембра 2018. године уплатио износ од 12.500,00 (дванаестхиљадапетстотина) 

евра и дана 12. септембра 2018. године извршена је доплата износа од 5.212,69 

(петхиљададвестотинедванест и 69/100) динара на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције с позивом на број 6/0-02-615/2018-1, што укупно износи 25.000,00 

(двадесетпетхиљада) евра и представља одговарајућу висину таксе за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

         Број: 6/0-02-615/2018-7 

Датум: 25. септембар 2018 године 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Привредно друштво Amcor Limited са седиштем на адреси Level 11, 60 

City Road, Southbank 3006, VIC 3006, Аустралија, (у даљем тексту: Amcor или 

подносилац пријаве) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија), дана 21. августа 2018. године преко пуномоћника, адвоката 

Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић & 

Партнери“, из Београда ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације бр. 6/0-02-

615/2018-1 (у даљем тексту: пријава) са предлогом да Комисија одлучи и одобри 

исту у скраћеном поступку. Допунама пријаве од 23. августа и 18. септембра 

2018. године, иницијална пријава је комплетирана у свим својим деловима 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. Саставни део пријаве концентрације је и 

доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за 

издавање акта Комисије, што је утврђено 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 одређивање мере заштите 

података о коме је одлучено посебним закључком. 

 

Увидом у достављену документацију учесника концентрације, увидом у 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника 

концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге доказе, утврђено 

је следеће. 

 

Учесници концентрације  

 

Подносилац пријаве друштво Amcor Limited основано је 1926. године у 

Aустралији и уписано је у привредном регистру као јавно друштво, под бројем 

000 017 372. Ово друштво производи круте пластичне контејнере за разне врсте 

пића (укључујући газирана безалкохолна пића, воду, сокове, спортска пића, 

напитке на бази млека, алкохолна пића и пиво) и прехрамбене производе. 

Такође производи флексибилну амбалажу за индустрију хране и пића, 

укључујући кондиторске производе, кафу, свежу храну и млечне производе и 

амбалажу за кућне љубимце, медицинске и фармацеутске производе и друго. 

Поред тога, компанија нуди флексибилно паковање за специјално склапање 

картона за дуванску амбалажу и друге индустрије, и решења за паковање 

производа за кућну и личну негу.  

 

Amcor и друштва које контролише Amcor чине Amcor групу (у даљем 

тексту: Amcor група). Amcor група под својом управом има 195 постројења у 

преко 45 земаља и са око 35.000 запослених. За обрачунску годину која се 

завршила 30. јуна 2018. године, Amcor је остварио приход од 9,3 милијарди 

долара и добит пре камате, пореза и амортизације (EBITDA) од 1,4 милијарди 

долара. Amcor у Србију извози флексибилну амбалажу и склопиве картоне. 

Amcor у Србији [...] нити има повезана друштава.  
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Amcor је активан у четири сегмета пословања: 

• Флексибилна амбалажа – развија и набавља флексибилну амбалажу и 

има следеће пословне јединице: Флексибилна амбалажа Европе, 

Средњи Исток и Африка; Флексибилна амбалажа Северна и Јужна 

Америка и Флексибилна амбалажа Азија Пацифик; 

• Крута пластика – добавља амбалаже од полиетиленског тепафталата 

(ПЕТ) и контејнере који користе друге пластичне смоле; 

• Специјализовани картони и  

• Затварачи. 

 

Amcor није под контролом ниједног друштва нити лица. Aкционари 

Amcor-a који на дан 13. августа 2018. године имају 3% и више акција у Amcor-u 

су: Black Rock Inc са 7,52% акција, The Vanguard Group Inc са 5,31% акција, 

Invesco са 3,31% акција, State Street Corporation са 3,24% акција и T Rowe Price 

Associates са 3,17% акција. 

 

Пословање друштва Amcor у Србији везано је за продају флексибилне 

амбалаже и склопивих картона. Продаја флексибилне амбалаже обухвата [...]. 

Amcor нема никакву производњу у Србији и целокупна његова продаја у Србији 

је из увоза.  

 

Учесник предметне концентрације над којим се успоставља промена 

контроле је друштво Bemis Company Inc, са седиштем на адреси One Neenah 

Center, 4th Floor, P.O. Box 669, Neenah, Висконсин 54957-0669, САД (у даљем 

текст: Bemis или Циљно друштво). Bemis компанија основанa je 1858. године. 

Циљно друштво, је уписано под матичним бројем (I.R.S.) 43-0178130, и 

тренутно има око 16.500 запослених и послује у 12 земаља широм света. У 2017. 

години циљно друштво остварило је нето продају од око 4 милијарде долара. 

 

Bemis и друштва која контролише Bemis чине Bemis групу (у даљем 

тексту: Bemis група). Bemis је добављач флексибилне и круте пластичне 

амбалаже коју користе велике компаније за прехрамбене производе, робу 

широке потрошње, здравствену заштиту и друга друштва широм света. Ова 

компанија има јаку техничку базу у хемији полимера, екструзији фолије, 

премазивању и ламинацији, штампању и конвертовању.  

 

Bemis није под контролом ниједног друштва нити лица. Најзначајнији 

акционари Циљног друштва су: The Vanguard Group Inc, са око 9,4% акција, 

Black Rock Inc, са око 8,7% акција, State Street Corporation са око 8,0% акција и 

American Centry Investment Managment, Inc са око 5,9% акција. 

 

Bemis нема повезаних друштава у Србији. Bemis не производи производе 

у Србији и целокупна његова продаја у Србији је из увоза. Bemis група добавља 

[...] флексибилне амбалаже [...] у Србији. [...]. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији достављен је Уговор о трансакцији, од 6. 

августа 2018. године који су закључили: (i) Amcor, (ii) Arctic Jersey Limited, 

друштво са ограниченом одговорношћу основано у Bailiwick-u, Џерси (зависно 

друштво Amcor-a) (Novi Amcor), (iii) Arctic Corp., корпорација из Мисурија 

(зависно друштво Novog Amcor-a) и (iv) Bemis. 

 

Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле од 

стране друштва Amcor над друштвом Bemis. Amcor ће стећи Bemis путем 

комбиновања свих акција. Трансакција ће бити спроведена путем спајања 

друштава Amcor и Bemis у Novi Amcor, новоосновано холдинг друштво, 

основано у Џерсију. Акције Novog Amcor-а ће примарно бити листиране на 

Њујоршкој берзи (у даљем тексту: NYSE), а биће листиране на Аустралијској 

берзи хартија од вредности (у даљем тексту: ASX). Акционари Amcor-а и Bemis-

а ће добити акције у Novom Amcor-у путем неопорезиве замене. Постојећи 

акционари Amcor-а ће имати опцију да добију једино CHESS депозитарно 

учешће Novog Amcor-а листирано на ASX или једну акцију Novog Amcor-а 

листирану на NYSE за сваку Amcor-ову акцију у власништву. Акционари Bemis-

а ће добити 5,1 акција Novog Amcor-а листираних на NYSE за сваку акцију 

Bemis-а у власништву, што ће довести до тога да акционари друштва Amcor и 

Bemis имају у власништву приближно 71% односно 29% комбинованог 

друштва.  

 

Комисија је предметни Уговор прихватила као валидни правни основ ове 

концентрације, и исти се налази у списима предмета. 

 

Након реализације предметне трансакције, доћи ће до одређених 

бенефита за акционаре Amcor-a и Bemis-a, који се могу сагледати кроз 

стратешко и економско образложење трансакције. 

 

Стратешко образложење за спровођење предложене трансакције указује 

на то да ће она вероватно довести до користи за акционаре обе страна, 

укључујући: 

 

1. Стварање пословања за флексибилну амбалажу са глобалним присуством 

са великом изложеношћу расту на тржиштима у настајању, и нарочито 

очекивана продаја од приближно 3,5 милијарди долара на 30 тржишта у 

настајању; 

2. Економију обима путем комбиновања комплементарних географских 

положаја Amcor-а и Bemis-а; 

3. Веће ресурсе за иновације и испуњавање захтева купаца за нове и 

одрживе производе; 

4. Континуирану снажну посвећеност еколошкој одрживости, укључујући 

омогућавање стремљења Amcor-а да ће да обезбеди да се његова 

целокупна амбалажа може рециклирати или поново употребити до 2025. 

године и 

5. Појачавање менаџерског талента, спајањем значајних предности и 

квалитета радне снаге обе стране. 
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Економско образложење предложене трансакције је да ће вероватно 

довести до користи за акционаре обе стране, укључујући: 

 

1. Синергије годишњих трошкова пре опорезивања, до краја треће године 

од реализације ове концентрације, а које се процењују на приближно 180 

милиона долара, што представља приближно 4-5% продаје Bemis-а, 

оствариће се повећањем ефикасности набавке, производње и општих и 

административних ефикасности, уз постојећи план унапређења Bemis-а; 

2. Потенцијал за повећани раст на дугорочној основи путем излагања 

атрактивном спектру сектора амбалаже; 

3. Годишњи ток готовине, после плаћања капиталних издатака и пре 

исплате дивиденди, већи од 1 милијарде долара; 

4. Биланс стања инвестиционог рејтинга са директно доступним 

капацитетом за даље улагање; 

5. Већу ликвидност за инвеститоре како за акције које су примарно 

листиране на NYSE тако и за акције листиране на ASX, као и очекивано 

укључивање и у индекс US S&P и у индекс S&P/ASX 200 и 

6. Готовинску и неопорезиву предложену трансакцију путем замене акције 

за акцију. 

 

Услови 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 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 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. 

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа подносилац 

пријаве пошао је од активности страна учесника концентрације. 

 

Amcor је глобални добављач одговорних решења за амбалажу, који 

набавља широк спектар круте и флексибилне амбалаже за крајња тржишта 

прехрамбених производа, пића, здравствене заштите, личне неге и друге робе 

широке потрошње. Као што је наведено, Amcor у Србију извози флексибилну 

амбалажу и склопиве картоне. Продаја флексибилне амбалаже обухвата [...].  
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Циљно друштво, Bemis је добављач флексибилне и круте пластичне 

амбалаже коју користе велика друштва за прехрамбене производе, робу широке 

потрошње, здравствену заштиту и друга друштва широм света. Bemis група 

добавља, [...] флексибилне амбалаже [...]. 

 

На основу наведених пословних активности учесника, произилази да се 

пословне активности страна у Србији преклапају само код флексибилне 

амбалаже. Amcor на домаћем тржишту продаје производе дизајниране за [...], 

док Bemis група на тржишту Србије добавља [...]. 

 

У складу са наведеним, подносилац пријаве предлаже да се релевантно 

тржиште производа за потребе овог предмета дефинише као тржиште 

флексибилне амбалаже. 

 

Флексибилна (савитљива) амбалажа је вишеслојна или једнослојна 

амбалажа за паковање производа у прехрамбеној, козметичкој и другим бројним 

индустријама. Флексибилна амбалажа обухвата производњу, снабдевање и 

конверзију пластичних и фолија од целулозе, алуминијумских фолија и папира у 

котуре амбалаже која ће се користити за примарну малопродајну амбалажу и 

означавање прехрамбених производа и у одређеним другим непрехрамбеним 

секторима. 

 

Досадашње искуство и пракса Европске комисије (у даљем тексту: ЕК) и 

Комисије указују да би се тржиште флексибилне амбалаже могло поделити 

према секторима у којима послују крајњи корисници, као што су прехрамбени 

производи, медицински материјал, фармацеутски производи, производи за 

домаћинство и остали непрехрамбени производи, уз могућу детаљнију поделу 

(нпр. на флексибилну амбалажу за прехрамбени сектор). 

 

На основу наведеног, подносилац сматра да за потребе предметног 

поступка релевантно тржиште производа треба дефинисати као (целокупно) 

тржиште за флексибилну амбалажу, без даљих подела тржишта. Имајући у виду 

активности страна на домаћем тржишту, Комисија је прихватила предложену 

дефиницију релевантног производа и оценила да за потребе овог поступка није 

неопходно даље сегментирање овако дефинисаног релевантног тржишта 

производа. 

 

У погледу дефинисања релевантног географског тржишта, подносиоци 

пријаве предлажу да дефиниција релевантног географског тржишта остане 

отворена будући да трансакција нема утицаја на тржиште Републике Србије. 

Комисија није могла да прихвати овакав предлог подносилаца, па је релевантно 

географско тржиште дефинисала 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. 

 

На основу чињенице да учесници немају директно присуство у Србији и 

да не поседују индустријске извештаје нити интерне процене o величини 

тржишта флексибилне амбалаже у Србији, стране нису у могућности да процене 

своје тржишне уделе и тржишне уделе својих конкурената. Према наводима 
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подносиоца пријаве, међу значајнијим конкурентима на домаћем релевантном 

тржишу флексибилне амбалаже, (укључујући затвараче) су: Smoki, Kaanan, 

Aluberg, Constantia, Carcano, Hydro, Mondi, Sumetal, Vaasan и други. На тржишту 

флексибилне амбалаже у Србији у финансијској години 2017/2018, подносилац 

је остварио продају од [...] евра, док је Циљно друштво на домаћем тржишту у 

истом периоду приходовало са око [...] евра.  

 

У поступку разматрања података о тржишним величинама, подносилац 

се позвао на индустријски извештај који је припремила „PCI“ - компанија за 

истраживање и консалтинг, према коме је процењено да је укупна продаја 

флексибилне амбалаже на Балкану у 2016. години износила око [...] евра. 

Сходно наведеном, подносилац нема разлога да сматра да се величина тржишта 

у 2017. години значајно разликовала. Приходи подносиоца на Балкану (на 

основу укупне продаје у Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, 

Македонији, Србији, Црној Гори и Словенији) у 2017. години износили су око 

[...] евра што наводи на закључак да је тржишни удео подносиоца /5-10/%, док је 

продаја Циљног друштва износила око [...] евра и тржишни удео мањи од /0-

5/%. Наведену процену Комисија не може да прихвати као процену величине 

релевантног тртжишта и процене тржишних удела учесника у концентрацији на 

релевантном тржишту, јер се подаци односе на више држава на Балкану, али је 

исте ценила као податке о тржишној снази учесника, њиховој економској и 

финансијској моћи. 

 

Целокупна продаја Amcor-a у Србији реализује се из увоза. Продаја се 

врши директно купцима и допрема се преко превозника. Такође, Bemis продају 

врши директно купцима. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

У поступку испитивања ефеката пријављене концентрације на 

конкуренцију, Комисија је на основу података које је доставио подносилац 

пријаве, закључила да предметна трансакција неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да нема значајнијег преклапања 

између учесника на релевантном тржишту у Србији и неће доћи до битне 

промене структуре релевантног тржитша.  

 

На основу података о активностима страна и приходу који су оствариле 

на релевантном тржишту у Србији, о чему је претходно било речи, а посебно 

имајући у виду да је циљно друштво остварило приход од само [...] евра од 

продаје у Србији, може се закључити да ће предметна трансакција довести до 

занемарљивог повећања тржишног удела Amcor-a на релевантном тржишту 

флексибилне амбалаже у Србији. Поред тога, стране ће бити изложене 

конкурентском притиску од других великих међународних компанија које 

послују на овом тржишту у Србији.  

 

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).  

 

  

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

Др Милоје Обрадовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


