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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 49/11), одлучујући по
пријави концентрације број 6/0-02-400/2019-1, коју је дана 12. априла 2019. године
поднело привредно друштво Ferrero International S.A., са седиштем на адреси Findel
Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург, преко
пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић из ортачког адвокатског друштва Прица и
партнери, Ресавска 31, Београд, дана 10. маја 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Ferrero
International S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de
Treves L-2632, Findel, Луксембург, матични број В60814, над делом пословања
привредног друштва Kellogg Company, са седиштем на адреси One Kellogg Square Battle
Creek, Michigan 49016-3599, Сједињене Америчке Државе, регистрованог у држави
Делавер, које се односи на развој, производњу, маркетинг и дистрибуцију колачића,
воћних грицкалица, воћних трака, корнета за сладолед и кора за слатку питу у
Сједињеним Америчким Државама, Канади и Латинској Америци, укључујући и седам
зависних друштава, у складу са „Уговором о куповини удела и имовине за и између
привредних друштава Kellogg Company и Ferrero International S.A.“.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво привредно Ferrero International
S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632,
Findel, Луксембург, дана 16. априла 2019. године уплатио 25.000,00
(двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара
прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.
Образложење
Привредно друштво Ferrero International S.A., са седиштем на адреси Findel Business
Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург, поднело је 12. априла

2019. године, преко пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић, пријаву концентрације
број 6/0-02-400/2019-1.
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 24. априла 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 Ferrero International S.A., са седиштем на
адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург,
матични број В60814 (у даљем тексту: подносилац пријаве или друштво Ferrero) је
холдинг компанија Ferrero групе. Ferrero група је на светском нивоу активна у
производњи и продаји чоколадних производа, бомбона и других производа на бази
шећера, ужина, крем-производа и других кондиторских производа, а од 2013. године и
у набавци и продаји јестивих и орашастих производа, посебно лешника. Према
наводима у пријави, Ferrero група је у 2018. години у свету остварила приход од [...]
евра, а на тржишту Републике Србије остварен је приход од [...] евра. Ferrero група у
Републици Србији има регистровано зависно друштво Agriser д.о.о. Алекса Шантић, са
седиштем на адреси Школска 9А, Алекса Шантић, матични број 20980974, чија је
претежна регистрована делатност гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог
вoћa (шифра делатности: 0125).
Предметном трансакцијом, подносилац пријаве ће стећи непосредну контролу над
делом пословања привредног друштва Kellogg Company, са седиштем на адреси One
Kellogg Square Battle Creek, Michigan 49016-3599, Сједињене Америчке Државе,
регистрованог у држави Делавер, које се састоји од развоја, производње, маркетинга и
дистрибуције колачића, воћних грицкалица, воћних трака, корнета за сладолед и кора
за слатке пите под главним именима робних марки „Keebler“, „Famous Amos“, „Murray
Sugar Free“, „Mother’s“, „Stretch Island“ и „Fruity Snacks“ (у даљем тексту: циљно
пословање). Поред циљног пословања, предметна трансакција, обухвата следећа
зависна привредна друштва Kellogg Company: 1) Barbara Dee Cookie Company, L.L.C.,
2) Famous Amos Chocolate Chip Cookie Company, L.L.C., 3) Little Brownie Bakers, L.L.C.,
4) Mother’s Cookie Company, L.L.C., 5) Murray Biscuit Company, L.L.C., 6) President
Baking Company, L.L.C. и 7) Stretch Island Fruit Sales, L.L.C. Према наводима у пријави,
сва наведена зависна друштва Kellogg Company имају седиште на адреси The
Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, а претежна делатност се односи на развој, производњу, маркетинг, дистрибуцију
и/или продају колачића, воћних грицкалица, воћних трака, корнета за сладолед и кора
за слатку питу. Подносилац пријаве је навео да циљно пословање није директно, нити
индиректно активно у Републици Србији, односно циљно пословање нема добављаче,
нити купце на тржишту Републике Србије. Циљно пословање послује у Сједињеним

Америчким Државама са мањим присуством на тржиштима Канаде и Латинске
Америке.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен „Уговор о куповини удела и имовине
за и између привредних друштава Kellogg Company и Ferrero International S.A.“,
закључен 31. марта 2019. године, између привредног друштава Kellogg Company, у
својству продавца и привредног друштва Ferrero International S.A., у својству купца.
Предложена трансакција обухвата имовину (укључујући материјална средства, права
интелектуалне својине, и непокретну имовину) и зависна привредна друштва Kellogg
Company: 1) Barbara Dee Cookie Company, L.L.C., 2) Famous Amos Chocolate Chip
Cookie Company, L.L.C., 3) Little Brownie Bakers, L.L.C., 4) Mother’s Cookie Company,
L.L.C., 5) Murray Biscuit Company, L.L.C., 6) President Baking Company, L.L.C. и 7)
Stretch Island Fruit Sales, L.L.C., која су повезана са циљним пословањем.
Циљно пословање се састоји од развоја, производње, маркетинга, дистрибуције и/или
продаје колачића, воћних грицкалица, воћних трака, корнета за сладолед и кора за
слатке пите. Права интелектуалне својине укључују следеће главне робне марке:
“Keebler”, “Famous Amos”, “Murray Sugar Free”, “Mother’s”, “Stretch Island”, “Fruity
Snacks” и друге робне марке. Предмет куповине имовине су и шест погона производње
хране, и то, Aлин (држава Вашингтон), Aвгуста (држава Џорџија), Чикаго (31st Street,
држава Илиноис), Чикаго (110th Street, држава Илиноис), Флоренц (држава Кентаки) и
Луизвил (држава Кентаки).
Услови за подношењe 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 учесника у концентрацији. Пријава је поднета у складу са
одредбама члана 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.
Подносилац пријаве предложио је да се за потребе предметне пријаве концентрације,
дефинишу пет релевантних тржишта производа:

1. тржиште производње и продаје чоколадних слаткиша, потенцијално подељено на
сегменте чоколадица, сезонских добара, чоколадних табли, чоколадних залогајчића,
пралина и специјалитета;
2. тржиште производње и продаје шећерних слаткиша;
3. тржиште производње и продаје слатких намаза;
4. тржиште производње и продаје свежих млечних слаткиша и слатких ужина;
5. тржиште производње и продаје кекса.
Подносилац пријаве је навео да је Ferrero група у Републици Србији активна у набавци
и снабдевању јестивих орашастих плодова, посебно лешника. У пријави је наведено да
Ferrero група у Републици Србији нема погоне у којима се производе чоколадни
слаткиши, шећерни слаткиши, слатки намази, свежи млечни слаткиши и слатке ужине,
али се продаја наведених категорија производа обавља преко домаћих дистрибутера.
Подносилац пријаве је навео да Ferrero група у Републици Србији нема утицаја на
малопродајну мрежу дистрибутера његових производа. Подносилац пријаве је навео да
Ferrero група у Републици Србији није присутна на тржишту производње и продаје
кекса, док циљно пословање није присутно ни на једном од пет предложених
релевантних тржишта производа у Републици Србији. У пријави је наведено да је
дефиниција предложених релевантих тржишта производа дата само уопштено, имајући
у виду да без обзира на усвојену дефиницију релевантних тржишта производа,
предложена трансакција неће имати утицаја у Републици Србији.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од
делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног пословања, Комисија је у
овом случају, дефинисала два релевантна тржишта производа:
1. тржиште производње и велепродаје кондиторских производа на бази брашна, и
2. тржиште производње и велепродаје кондиторских производа на бази воћа.
Приликом дефинисања релевантних тржишта производа, Комисија је имала у виду да је
циљно пословање активно пре свега у производњи и велепродаји кекса под главним
робним маркама „Keebler“, „Famous Amos“, „Murray Sugar Free“, „Mother’s“, као и
воћних грицкалица, које се продају под робним маркама „Stretch Island“ и „Fruity
Snacks“.
У зависности од конкретног случаја, тржиште кондиторских производа, на бази
критеријума основне сировине, може се додатно сегментирати на три главне категорије
производа: производи који садрже какао, производи на бази брашна и производи на
бази шећера. Такође, тржиште кондиторских производа могуће је поделити и на:
тржиште слатког програма и тржиште сланог програма. Тржиште слатког програма
обухвата чоколаде и производе од чоколаде, бомбоне (твдре, карамеле, гумене), какао
производе, барове, вафле и кексе, чајна пецива и остале производе на бази шећера.
Тржиште сланог програма обухвата крекере, слане грицкалице и друге слане
производе. Комисија је посебно имала у виду да је циљно друштво присутно на
тржишту слатког програма кондиторских производа путем производа у којима
доминира брашно као основна сировина (бисквити, вафли, и индустријски колачи), као
и на тржишту кондиторских производа у којима доминира воће, а које не садржи
брашно, односно глутен (такозвани вегански производи).

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, за оба
релевантна тржишта производа, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, констатовала да циљно
пословање није присутно на тржишту Републике Србије. Предмет циљног пословања је
производња и продаја кондиторских производа, првенствено на тржишту САД, а
присутно је и на тржишту Канаде и Латинске Америке.
Подносилац пријаве је навео да се Ferrero група у Републици Србији не бави
производњом, већ само велепродајом кондиторских производа. Према подацима
компаније за истраживање тржишта Nielsen, које је доставио подносилац пријаве,
тржишно учешће Ferrero групе у Републици Србији у 2018. години, на тржишту
чоколадних слаткиша према вредности продаје износило је /10-20/%, док је на тржишту
шећерних слаткиша износило /10-20/%. Према истом извору података, Ferrero група у
Републици Србији у 2018. години је имала тржишно учешће од /10-20/% на тржишту
чоколадних намаза према вредности продаје, док је на тржишту свежих млечних
слаткиша у категорији производа хладних ужина, тржишно учешће износило /90-100/%.
Према подацима компаније за истраживање тржишта Euromonitor, које је доставио
подносилац пријаве, тржишно учешће Ferrero групе у Републици Србији у 2018.
години, на тржишту осталих млечних производа износило је /20-30/%. Подносилац
пријаве је навео да није присутан на тржишту производње и продаје кекса у Републици
Србији.
Комисија је констатовала да тржишни удели учесника у концентрацији и њихових
конкурената на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији,
нису од значаја за оцену ефеката предметне концентрације, те није захтевала од
подносиоца пријаве да их достави.
На основу претходног, Комисија је закључила да предметном трансакцијом не долази
до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на територији
Републике Србије. Комисија је закључила да спровођењем предметне концентрације
неће доћи до негативних вертикалних ефеката, кроз могућност затварања узводних и
низводних тржишта.
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 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).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.

