Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-180/2019-7
Датум: 18. фебруар 2019. 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 6/0-02-180/2019-1, коју je дана 10. јануара 2019. године
поднелo привреднo друштвo BIMAL Invest d.o.o., са седиштем на адреси Милентија
Поповића 5в, Београд, преко пуномоћника, адвоката Миодрага Јанковића,
Стражиловска 23, Нови Сад, дана 18. фебруара 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва
BIMAL Invest d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, Србија,
матични број 21281492, над привредним друштвом Ново Сунце д.о.о. Сомбор, са
седиштем на адреси Стапарски пут бб, Сомбор, Србија, матични број 21441830,
куповином 77% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, дана 10. јануара 2019. године уплатио
износ од 2.959.902,50 (двамилионадеветстопедесeтдеветхиљададеветстодва и 50/100)
динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља прописани износ
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво BIMAL Invest d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића
5в, Београд, Србија, матични број 21281492, поднело је дана 10. јануара 2019. године
преко пуномоћника, адвоката Миодрага Јанковића, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-180/2019-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија
за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника
на тржишту у скраћеном поступку.

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне од 30. јануара 2019. године,
Комисија је утврдила 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
чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени
гласник РС“, број 05/16).
По поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, одлучено је
посебним закључком.
Учесници у концентрацији
Учесник у концентрацији, привредно друштво BIMAL Invest d.o.o., Београд, Србија (у
даљем тексту: подносилац пријаве), је основано 2017. године, а претежна делатност
односи се на консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
(шифра делатности: 7022). Једини члан подносиоца пријаве је привредно друштво
BIMAL d.d., са седиштем на адреси Бијељинска 9, Брчко дистрикт, Босна и
Херцеговина, матични број 1-323. Привредно друштво BIMAL d.d. послује у оквиру
групе друштaва BIMAL, која се бави производњом сировог сунцокретовог и осталог
биљног јестивог уља, протеинске сачме и прометом ових производа, трговином
житарицама и производима, као и производњом и трговином финалним производима,
односно јестивим уљима, као и пружањем услуга за складиштење. BIMAL група, са
седиштем у Брчком, састоји се од четири компаније: BIMAL Trading д.о.о., Београд
(трговина), BIMAL d.d., Брчко, БиХ (производња), ŽITOPROMET d.d., Брчко и BIMAL
Agri д.о.о., Београд (услуге). Привредно друштво BIMAL d.d. је произвођач јестивог
уља у Босни и Херцеговини, a група BIMAL послује још у Србији, Македонији,
Албанији, Хрватској, Словенији, Аустрији, Италији, Мађарској, као и у Турској.
Непосредни власник привредног друштва BIMAL d.d. је привредно друштво Seed Oil
Holdings GmbH, са седиштем у Бечу, Аустрија, а које се налази под заједничком
контролом привредних друштава из Аустрије: Studen & Co Holding GmbH и OLEA
Rauch GmbH & Co KG. Привредно друштво Studen & Co Holding GmbH је под
контролом физичког лица Илије Студена из Беча, Аустрија, а привредно друштво
OLEA Rauch GmbH & Co KG је командитно друштво које је основано и послује у
складу са прописима Републике Аустрије, чији је већински власник привредно друштво
[...].
Привредно друштво OLEA Rauch GmbH & Co KG и његове повезане компаније се баве
производњом и продајом јестивих уља и масти у Аустрији. У оквиру групе друштава
која су под контролом привредног друштва Studen & Co Holding GmbH послује и група
друштава AGRANA-STUDEN, коју чини десет оперативних joint venture компанија које
су основале група AGRANA и друштво Studen & Co Holding GmbH. Ова група
друштава се бави трговином, прерадом и дистрибуцијом шећера и заслађивача у свим
облицима. Друштво AGRANA-STUDEN Sugar Trading Ges.m.b.H., Беч, Аустрија, је
најважнија трговинска компанија у оквиру ове групе, која се бави набавком сировог и
белог шећера са светских тржишта, руковођењем великом логистиком, продајним
активностима, као и активностима финансирања и контролисања активности целокупне
групације. Групација поседује и рафинерију шећера STUDEN-AGRANA у Брчком, а
друштва која послују под називом AGRAGOLD и AGRANA-STUDEN су
дистрибутивне компаније одговорне за продају белог кристалног шећера и других

производа друштва Studen & Co Holding, односно BIMAL групе широм југоисточне
Европе, укључујући Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Србију, Македонију,
Албанију.
BIMAL група, поред привредног друштва BIMAL Invest d.o.o., Београд, послује у
Републици Србији преко пет зависних друштава:
1. BIMAL Trading d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд,
матични број 20922192, чија је регистрована делатност трговина на велико млечним
производима, јајима и јестивим уљима и мастима;
2. BIMAL Agri д.о.о., са седиштем на адреси Индустријска зона ББ, Бечеј, матични
број 21125423, чија је регистрована делатност трговина на велико житом, сировим
дуваном, семењем и храном за животиње;
3. AGRANA-STUDEN SERBIA DOO, са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в,
Београд, матични број 20780185, чија је регистрована делатност трговина на велико
шећером, чоколадом и слаткишима;
4. STUDEN GLOBAL DOO, са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд,
матични број 17568353, чија је регистрована делатност изнајмљивање властитих
или изнајмљених некретнина и управљање њима;
5. BELISAR d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, матични
број 21293156, чија је регистрована делатност остале пратеће делатности у
саобраћају.
Према наводима у пријави, BIMAL група на тржишту Србије је присутна кроз трговину
робама као што су сунцокрет зрно, соја зрно, уљана репица зрно, сирова уља,
рафининисана уља, протеинске сачме и складиштење, док се спорадично врши и
трговина пшеницом, кукурузом и другим робама. Пословне активности остварују се
кроз купопродајне односе, како са произвођачима поједних врста роба/сировина, тако и
са другим учесницима на тржишту који се баве трговином предметним робама.
Привредна друштва у оквиру BIMAL групе на тржишту Србије су претежно извозно
оријентисана. Вредност извоза чини више од 50% годишњег промета, а извозна
тржишта су Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Италија и друга. Такође,
привредна друштва у саставу BIMAL групе на тржишту Републике Србије се баве
трговином шећера и глукозно-фруктозног сирупа, те логистичким услугама
организације транспорта.
Према наводима у пријави, подносилац пријаве и повезани учесници на тржишту
немају добављаче, нити купце на тржиштима производње сировог сунцокретовог уља,
рафинисаног јестивог сунцокретовог уља и сировог сојиног уља.
Учесник у концентрацији, привредно друштво Ново Сунце д.о.о. Сомбор, (у даљем
тексту: циљно друштво), је основано 17. децембра 2018. године, а претежна делатност
је производња уља и масти (шифра делатности: 1041). Једини члан циљног друштва је
привредно друштво Sunce Fabrika Ulja i Biljnih Masti d.o.o. Sombor, са седиштем на
адреси Стапарски пут бб, Сомбор, Србија, матични број 08067899, (у даљем тексту
друштво Сунце). Решењем Комисије број: 6/0-02-701/2018-7, од 31. октобра 2018.
године, привредно друштво Invej a.d. Beograd-Zemun, са седиштем на адреси
Александра Дубчека 14, Земун, Београд, матични број 06731678, је куповином 100%
удела, стекло непосредну појединачну контролу над друштвом Сунце. У складу са
Писмом о намерама, друштво Сунце ће пре купопродаје удела (пре закључења Уговора

о преносу/купопродаји удела у циљном друштву) унети у основни капитал циљног
друштва све непокретности које су тренутно у својини друштва Сунце, чиме би циљно
друштво стекло право својине над истим, и то непокретности из следећих листа
непокретности (у даљем тексту: ЛН): [...].
Такође, друштво Сунце ће пре купопродаје удела унети у основни капитал циљног
друштва све покретне ствари (технологију - машинско технолошку опрему), без
икаквих терета, тренутно све у власништву друштва Сунце, као и сва права
интелектуалне својине чији је тренутни носилац друштво Сунце, а која су
ослобођена од свих терета.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намерама, које је закључено
27. децембра 2018. године, између привредних друштава Sunce d.o.o. Sombor, и BIMAL
Invest d.o.o., Београд. Овим Писмом о намерама изражена је озбиљна намера друштва
BIMAL Invest d.o.o., Београд да купи 77% удела у привредном друштву Ново Сунце
д.о.о. Сомбор.
Након закључења Уговора о преносу/купопродаји удела у циљном друштву,
подносилац пријаве ће стећи непосредну појединачну контролу над привредним
друштвом Ново Сунце д.о.о. Сомбор.
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 има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје подносиоца пријаве. У овом случају, као релевантну
календарску годину, сматрана је 2017. година, услед чињенице да је рок за подношење
завршног рачуна, па самим тим и финансијских извештаја за пословну 2018. годину, 28.
фебруар 2019. године. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2.
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.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од
стварне делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, и

претходне праксе, Комисија је за оцену предметне концентрације, дефинисала следећа
релевантна тржишта производа:
1. тржиште производње сировог сунцокретовог уља;
2. тржиште производње рафинисаног јестивог сунцокретовог уља;
3. тржиште производње сировог сојиног уља.
Комисија је на тај начин прихватила предлог подносиоца пријаве, имајући у виду да ће
циљно друштво, у складу са Писмом о намерама, практично преузети постојеће
производне капацитете и права интелектуалне својине друштва Сунце. Подносилац
пријаве је навео да производња друштва Сунце обухвата складиштење и прераду
уљарица (сунцокрет, соја, уљана репица), производњу сировог и јестивог
сунцокретовог уља, као и пуњења у ПВЦ амбалажу. Такође, подносилац пријаве је
навео да друштво Сунце у 2017. години није продавало амбалажирано сунцокретово
уље, као и да је производило и сирово сојино уље које није прерађивано у рафинисано
уље. Подносилац пријаве је навео да друштво Сунце производи сачму од сунцокрета и
соје у ринфузу, масне киселине, уљани талог од сировог сунцокретовог и сојиног уља.
Комисија сматра да за потребе предметне концентрације није потребно дефинисати
посебна релевантна тржишта производа, с обзиром да њихова производња представља
споредни производ при екстракцији сунцoкретовог и/или сојиног зрна.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише на
националном нивоу. Комисија је у овом случају прихватила предлог подносиоца
пријаве и релевантно географско тржиште дефинисaла као територију Републике
Србије за сва три релевантна тржишта производа.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је користила податке које је
доставио подносилац пријаве. Према проценама подносиоца пријаве, обим производње
сировог уља у Републици Србији у 2017. години износио је [...] тона. Друштво Сунце је
у 2017. години произвело [...] тона сировог сунцокретовог уља, чије је тржишно учешће
износило око /10-20/%. Конкуренти који имају преко 5% тржишног учешћа су
Victoriaoil a.d. Šid са тржишним учешћем од око /40-50/%, Дијамант а.д. Зрењанин са
тржишним учешћем од око /30-40/%, Фабрика Уља Банат а.д. Нова Црња са тржишним
учешћем од око /10-20/%, и Витал са тржишним учешћем од око /5-10/%.
Подносилац пријаве је проценио укупан обим производње рафинисаног јестивог
сунцокретовог уља у Републици Србији у 2017. години у количини од [...] тона.
Подносилац пријаве је навео да је друштво Сунце у 2017. години произвело произвело
[...] тоне рафинисаног јестивог сунцокретовог уља, чије је тржишно учешће износило
око /0-5/%. Као највеће конкуренте, подносилац пријаве је навео следећа привредна
друштва: Victoriaoil a.d. Šid са тржишним учешћем од око /40-50/%, Дијамант а.д.
Зрењанин са тржишним учешћем од око /30-40/%, Фабрика Уља Банат а.д. Нова Црња
са тржишним учешћем од око /10-20/%, и Витал са тржишним учешћем од око /1020/%.
Подносилац пријаве је проценио да је укупан обим производње у 2017. години на
тржишту сировог сојиног уља износио [...] тона, а да је друштво Сунце у 2017. години
произвело произвело [...] тона сировог сојиног уља. На основу наведених податка,

тржишно учешће друштва Сунце износило је /0-5/%. У пријави је наведено да
подносилац пријаве није био у могућности да идентификује све произвођаче сировог
сојиног уља на тржишту Републике Србије, нити да процени њихове тржишне уделе.
Подносилац пријаве је навео да BIMAL група нема производне погоне на релевантним
тржиштима производње сировог сунцокретовог уља, рафинисаног јестивог
сунцокретовог уља и сировог сојиног уља у Републици Србији. На основу претходног,
Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом не долази до хоризонталног
преклапања, односно подносилац пријаве ће преузети постојећа тржишна учешћа
друштва Сунце на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици
Србији.
Током оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је утврдила да BIMAL група
у Републици Србији послује на узводним, као и на низводним тржиштима производње
сунцокретовог и сојиног уља, те
је посебно анализирала ефекте вертикалнe
концентрацијe. Подносилац пријаве је проценио да је у 2017. години, у Републици
Србији на узводном тржишту, односно тржишту трговине на велико сунцокретовим
семеном (које представља инпут за производњу сировог и рафинисаног јестивог
сунцокретовог уља), продато [...] тона сунцокретовог семена, у вредности од око [...]
евра. BIMAL група је у 2017. години, у Републици Србији продала [...] тоне
сунцокретовог семена, у вредности од око [...] евра, односно њено тржишно учешће је
износило око /10-20/% према количинском критеријуму, односно /10-20/% према
вредносном критеријуму. BIMAL група је у 2017. години, у Републици Србији продала
друштву Сунце [...] тона сунцокретовог семена, у вредности од [...] евра, што према
количинском критеријуму, представља /50-60/% од укупне продаје BIMAL групе
сунцокретовог семена на тржишту Републике Србије у 2017. години. Осталим
произвођачима сунцокретовог уља из Републике Србије, BIMAL група је продала [...]
тона сунцокретовог семена, односно /30-40/% од укупне продаје сунцокретовог семена
BIMAL групе. Такође, BIMAL група је друштву Сунце продала и [...] тона сировог
сунцокретовог уља, у вредности од [...] евра. Према наводима у пријави, друштво
Сунце је преко /90-100/% сунцокрета набављало од друштва која послују у оквиру
BIMAL групе. На низводном тржишту, друштво Сунце је продало сирово
сунцокретово, рафинисано јестиво уље, и сунцокретову сачму групи BIMAL у
вредности од око [...] милиона евра.
Према проценама подносиоца пријаве, на тржишту трговине на велико сојиним
семеном (које представља инпут за производњу сировог и рафинисаног сојиног уља),
продато је [...] тоне сојиног семена, у вредности од око [...] евра. BIMAL група је у
2017. години, у Републици Србији продала [...] сојиног семена, у вредности од око [...]
евра, односно њено тржишно учешће је износило око /0-5/% према количинском
критеријуму, односно /0-5/% према вредносном критеријуму. BIMAL група је у 2017.
години, у Републици Србији продала друштву Сунце [...] сојиног семена, што према
количинском критеријуму, представља скоро [...] у Републици Србији у 2017. години.
На низводном тржишту, друштво Сунце је продало сирово сојино уље, и сојину сачму
групи BIMAL у вредности од око [...] евра.
На основу наведених података, и финансијских извештаја друштва Сунце, утврђено је
да је збирна вредност набављених производа који се односе на дефинисана релевантна
тржишта производа друштва Сунце у 2017. години, у Републици Србији од стране
BIMAL групе износила око [...] евра, што у односу на укупне трошкове материјала

друштва Сунце износи око /90-100/%. Такође, збирна вредност продатих производа
који се односе на дефинисана релевантна тржишта производа друштва Сунце у 2017.
години, у Републици Србији од стране BIMAL групе износила је око [...] евра, што је у
односу на приходе од продаје производа и услуга друштва Сунце износило око /8090/%. Стога, подносилац пријаве, је пре спровођења концентрације био највећи и
најзначајнији добављач, као и купац друштва Сунце.
Комисија је констатовала да иако су тржишта производње сировог сунцокретовог уља,
као и производње рафинисаног јестивог сунцокретовог уља, високо концентрисана,
подносилац пријаве ни на једном од предметних тржишта нема тржишно учешће веће
од 30%. Као што је наведено, у конкретном случају, предметном концентрацијом не
долази до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији, те ни повећања
тржишног учешћа подносиоца пријаве. На основу свега наведеног, Комисија је
закључила да ће спровођењем предметне концентрације доћи до јачања тржишне снаге
BIMAL групе, али да неће доћи до негативних вертикалних ефеката, кроз могућност
затварања узводних, као ни низводних тржишта, а која се односе на дефинисана
релевантна тржишта производа.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и
члана 2. став 1. тачке 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.
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,
93/2014,106/2015 и 95/2018).
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