
 

 

 

 

 

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 6/0-02-410/2019-1 од 16.04.2019. године, 

коју су заједнички поднели друштва Mirova S.A. са седиштем на адреси 59 avenue 

Pierre Mendès-France,75013 Париз, Француска и Predica Prévoyance Dialogue du Crédit 

Agricole S.A., са седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession, 75015, Париз, 

Француска, преко пуномоћника адвоката Дабетић Срђана из о.а.д. Карановић/Парнерс 

из Београда, улица Ресавска 23, дана  22.05.2019. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле од стране друштава Mirova S.A., матични 

број 394 648 216, са седиштем на адреси 59 avenue Pierre Mendès-France,75013 Париз, 

Француска и Predica  Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., матични број 334 028 

123, са седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession, 75015, Париз, Француска, над 

друштвом Infra Foch Topco S.A.S., матични број 801 364 332, са седиштем на адреси 

Tour Voltaire, 1places des Degrés, 92800 Puteaux, Француска, до које долази куповином 

акција у друштву.    

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је Подносилац пријаве, друштво Predica Prevoyance 

Dialogue du Credit Agricole SA, матични број 334 028 123, уплатило дана 30.04.2019. 

године, износ од 24.936,00 (двадесетчетирихиљададеветстотридесетшест) ЕУР и дана 

08.05.2019. године износ од 7.551,48 (седамхиљадапетстопедесетједан и 48/100) 

динара, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ 

накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

                                                  

                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 

          Привредна друштва, Mirova S.A., матични број 394 648 216, са седиштем на 

адреси 59 avenue Pierre Mendès-France,75013 Париз, Француска и Predica Prévoyance 

Dialogue du Crédit Agricole S.A., матични број 334 028 123, са седиштем на адреси 50-

56 rue de la Procession, 75015, Париз, Француска, (у даљем тексту: Подносиoци 

пријаве), поднели су дана 16.04.2019. године, преко заједничког пуномоћника адвоката 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број:6/0-02-410/2019-6 

     Датум: 22. мај 2019. године 
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Дабетић Срђана из о.а.д. Карановић/Парнерс из Београда, улица Ресавска 23, Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је 

заведена под бројем  6/0-02-410/2019-1. Пријава је  допуњена поднеском број 6/0-02-

410/2019-2 дана 18.04.2019. године и поднеском број 6/0-02-410/2019-4 од  06.05.2019. 

године.  

         На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносиоци пријаве су  дана 18.04.2019. 

године, поднели Комисији и Захтев за заштиту одређених података садржаних у 

Пријави концентрације, који је у Комисији примљен под бројем 6/0-02-410/2019-3.       

Садржину захтева представља спецификација података и информација чија се заштита 

тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је  Комисија  

одлучила   посебним  закључком, који се у овом решењу неће образлагати. 

        Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава  

у скраћеном облику, са допунама 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 у скраћеном поступку.  

         Саставни део Пријаве концентрације 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 овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

        Подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле Mirova S.A. (у даљем тексту: 

Mirova) је француско друштво за управљање имовином, које се посредством Natixis-a 

налази под крајњом контролом BPCE групе друштава (Banque Populaire and Caisse 

d`Epargne: „BPCE“). Mirova нуди глобални приступ одговорног инвестирања са 

јединственом понудом која се базира на пет стубова: Листиране деонице (Listed 

equites), Обвезнице (Bonds), Инфраструктура (Infrastruktures), Учинковито инвестирање 

(Impact Investing) и Природни капитал (Natural Capital). 

        BPCE групa којој припада Mirova, својим клијентима нуди свеобухватан 

асортиман производа и услуга, укључујући решења за штедњу и инвестиције, услуге 

управљања готовином, финансијска решења, осигурање и велепродајне банкарске 

услуге. 

        Mirova, тј. BPCE групa, нема регистрованих зависних друштава, нити на други 

начин присуства на тржишту у Србији. 

        Други подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле у предметној 

трансакцији je Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (у даљем тексту: 

Predica),  100% зависно друштво Crédit Agricole S.A., мачичног друштва Crédit Agricole 

групе. Predica je други  највећи пружалац услуга животног осигурања у Француској. 

Ова позиција се заснива на снази модела банкарског осигурања и снази партнерске 

мреже, коју предводе регионалне Crédit Agricole Банке и LCL. Predica  се већ 30 година 

успешно прилагођава свом окружењу. Данас, компанија је посвећена пружању услуга 

клијентима Crédit Agricole групе и развоју решења за осигурање која се баве кључним 

друштвеним питањима, као што су одлазак у пензију и губитак аутономије. 

         Crédit Agricole група је пионир у банкарским иновацијама са локалним пословним 

моделом који опслужује 52 милиона корисника у 52 државе. Група је присутна у свим 

областима банкарства и осигурања и једна је од водећих финансијских институција у 

Европи са 140.000 запослених. Crédit Agricole група обухвата Crédit Agricole S.A. , све 

Регионалне банке, укључујући и њихова зависна друштва.  
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       Predica није активна и нема директно регистровано присуство у Србији. 

       У Србији су активна два друштва која припадају Crédit Agricole групи и то: 

 

- Crédit Agricole bank Srbija a.d. Novi Sad, банка регистрована у Србији, матични 

број 08277931, са седиштем у Новом Саду, улица Браће Рибникар 4-6. Банка има 

претежну регистровану делатност-Остало монетарно посредовање,шифра 6419. 

- CA Leasing d.o.o. Beograd, друштво регистровано у Србији под матичним бројем 

20310456, са седиштем у Београду, Нови Београд, Милентија Поповића 5А. Ово 

друштво је у потпуном власништву Crédit Agricole bank Srbija, и има претежну 

регистровану делатност-Финансијски лизинг, шифра 6491. 

         

      Циљно друштво у предметној трансакцији Infra Foch Topco S.A.S. (Циљно 

друштво), је француско друштво које је холдинг компанија Indigo групе регистроване у 

Регистру привредних друштава Nanter под матичним бројем 800 348 146 8, (удаљем 

тексту: Indigo или Циљна група).  

       Indigo је активан у услугама паркирања и индивидуалне мобилности. Indigo гради, 

финансира и управља персонализованим и све паметнијим решењима за паркинг која 

олакшавају једноставније и интегрисаније путовање клијената. Активности Indigo-а 

обухватају неколико пословања: паркинг гараже и повезане услуге, паркирање на 

улици, индивидуалну мобилност, дигиталне и сродне услуге. 

       Indigo нема регистрованих зависних друштава у Србији.  

       Подносилац пријаве Mirova тј. BPCE групa,  остварила је укупан светски приход  у 

2018. години од 53,122 милиона  ЕУР, а у Србији ова група није имала приход. Crédit 

Agricole група којој припада Predica, остварила је на светском нивоу у 2018. години 

укупан приход од око 88 милијарди ЕУР, а у Србији 49.470.000 ЕУР.  Циљно друштво 

тј. Indigo група,  остварила је  у  2018. години светски приход од 902,4 милиона ЕУР, а 

у Србији није имала прихода.   

  

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна концентрација настаје стицањем заједничке контроле Подносилаца 

пријаве над Циљним друштвом, тј. Infra Foch Topco S.A.S., у смислу члана 17. став 1. 

тачка 3) Закона, на следећи начин.  

Трансакција се тиче  стицања око  [...]%  акција у Infra Foch Topco S.A.S. путем 

директног и индиректног стицања акција у Циљном друштву које поседују 

инвестиционе компаније којима управља Ardian, француска компанија за управљање 

(инвестициони фонд), од стране инвестиционих фондова којима управља   Mirova. 

Правни основ трансакције је Уговор  [...] потписан 26. 03. 2019. године, 

укључујући и  [...] ([...]) који су неопходни за спровођење трансакције. Финални правно 

обавезујући Купопродајни уговор  [...]., између компанија којима управља Ardian 

(продавци) и компанија којима управља Mirova (купци). 

Пре спровођења трансакције Циљно друштво се налази под заједничком 

контролом друштва Predica које директно или индиректно поседује 49,2% акција, и 

инвестиционих компанија којима управља Ardian који поседује 49,2 % акција. Остале 

акције око 1,6% у Циљном друштву држе Мањински чланови (менаџмент и запослени).   

Након спровођења трансакције Mirova и Predica ће имати заједничку контролу 

над Циљним друштвом, тако што ће Predica имати удео од око 47,1% акција, а Mirova 

око 32,89% акција. Преосталих око 20% акција поседоваће MEAG 15%  и Мањински 

чланови (менаџмент и запослени) 5% акција. 
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка  3)  Закона. 

       Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода 

Подносилаца пријаве и Циљног друштва, односно група којим припадају, остварених 

на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2018. години, утврдила да су 

Подносиоци пријаве  имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход 

свих учесника у концентрацији у 2018. години  вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

       Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. Закона. 

 

4. Релевантно тржиште    

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа 

представља скуп роба или 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.  

        Подносиоци пријаве сматрају да за потребе ове концентрације није неопходна 

коначна дефиниција релевантног тржишта производа, јер без обзира на дефиницију 

релевантног тржишта, трансакција неће неће имати утицаја на конкуренцију у Србији, 

обзиром да Mirova и Циљно друштво нису присутни у Србији и да се активности 

учесника не преклапају у Србији. 

        Имајући у виду природу пословних активности Циљног друштва на глобалном 

нивоу, а у циљу пружања потпуних информација о релевантном тржишту, Подносиоци 

пријаве сматрају да се релевантно тржиште производа за пријављену концентрацију 

може дефинисати двојако, као (усходно) тржиште за услуге управљања паркирањем, 

и као (нисходно) тржиште за снабдевање паркинг местима.          

        На овако дефинисаном релевантном тржишту, по сазнањима Подносилаца пријаве 

најупечатљивија карактеристика на тржишту Србије је присуство Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“, које највероватније управља највећим делом регулисаног 

паркинг простора у Репулици Србији и пружа повезане услуге управљања услугом 

паркирања.  

        При утврђивању релевантног тржишта у предмету предложене трансакције, 

Комисија је имала у виду активност Циљног друштва, па је без обзира на чињеницу 

што такве активности нема ни један од учесника у концентрацији на тржишту Србије, 

предложено дефинисање релевантног тржишта од стране Подносилаца пријаве, 

прихватила као исправно. Стога је Комисија као релевантно тржиште производа/услуга 

за потребе ове концентрације, утврдила као два релевантна тржишта, тржиште за 

услуге управљања паркирањем и тржиште за снабдевање паркинг местима. 

 

Комисија је имала увиду следеће стварне делатности и главне пословне 

активности учесника. 
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 Mirova тј. BPCE групa: решења за штедњу и инвестиције, услуге управљања 

готовином, финансијска решења, осигурање и велепродајне банкарске услуге. 

 Crédit Agricole група (Predica): Банкарске услуге и услуге осигурања. 

          Indigo или Циљна група: Решења за паркинг и индивидуалне услуге мобилности.   

         

         У погледу релевантног географског тржишта, Подносиоци пријаве сматрају да је 

релевантно географско тржиште национално по обиму, тј. да може обухватити целу 

територију Србије, како за усходно релевантно тржиште за услуге управљања 

паркирањем, тако и за нисходно  тржиште за снабдевање паркинг местима.  

         Комисија је полазећи од своје надлежности да испитује ефекте концентрација по 

конкуренцију на српском тржишту  у смислу члана 6. Закона, и имајући у виду 

присуство учесника у концентрацији, одредила географски опсег Републике Србије као 

релевантно географско тржиште. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

  Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре ни на једном од релевантних тржишта у Србији и да неће имати 

никаквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.  

 Учесници концентрације нису активни на тржишту Србије, у сектору на који се 

концентрација односи. При том, Mirova и Циљно друштво уопште нису присутни у 

Србији. Стога, учесници у концентрације немају тржишне уделе на утврђеним 

релевантним тржиштима.  

 На основу изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на  

тржишту Републике Србије нема  хоризонталних преклапања, нити  вертикалних веза 

на утврђеним релевантним тржиштима,  због чега на тржишту у Србији, не долази ни 

до промена, нити каквог повећања тржишног удела Подносилаца пријаве или Циљног 

друштва. 

          Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона. 

           У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона  одлучено је као у ставу I 

диспозитивa овог решења. 

          Одлука у ставу II решења 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, 106/2015 и 95/2018).  

  

 

 

                                                                  
   

 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

      

                 Др Милоје Обрадовић 

  

              

  

 


