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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-396/2019-6
Датум: 10. мај 2019. године

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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 6/0-02-396/2019-1, коју је 11. априла 2019. године
поднело привредно друштво Saudi Arabian Oil Company, са седиштем на адреси P.O.
Box 5000, Dhahran 31311, Kraљевина Саудијска Арабија, које заступа пуномоћник,
адвокат Срђан Дабетић, из адвокатске канцеларије Karanović & Partners, са седиштем
на адреси Ресавска 23, Београд, дана 10. маја 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Saudi Arabian
Oil Company, са седиштем на адреси P.O. Box 5000, Dhahran 31311, Kraљевина
Саудијска Арабија, матични број 2052101150, над привредним друштвом Saudi Basic
Industries Corporation, са седиштем на адреси P.O. Box 5101, 11422 Rijad, Kraљевина
Саудијска Арабија, регистарски број 1010010813, укључујући његова зависна
друштва, до које долази куповином 70% удела у друштву.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Saudi Arabian Oil
Company, дана 3. маја 2019. године, уплатио износ од XXX евра на рачун Комисијe за
заштиту конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредно друштво Saudi Arabian Oil Company, са седиштем на адреси P.O. Box
5000, Dhahran 31311, Kraљевина Саудијска Арабија, матични број 2052101150 (у
даљем тексту: Saudi Aramco или подносилац пријаве), поднело је 11. априла 2019.
године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02396/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија
за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника
на тржишту у скраћеном поступку. Комисији je достављена и допуна пријаве 6/0-02396/2019-4 од 30. априла 2019. године.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости, што је
утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, 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.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, Saudi Aramco је акционарско друштво основано у, и у потпуном
власништву, Краљевине Саудијске Арабије. Saudi Aramco се примарно бави
истраживањем, производњом и продајом сирове нафте и природног гаса, као и
производњом и оглашавањем рафинираних производа и петрохемије. На светском
нивоу у 2018. години, Saudi Aramco је остварио укупан приход у износу од око [...]
евра.
Saudi Aramco у Републици Србији нема регистрованих зависних друштава, али је
остварио приход од око [...] евра посредством свог зависног друштва Arlanxeo
Holding B.V., са седиштем на адреси Stationsplein 8, 6221 BT Maastricht, Холандија,
једне од водећих компанија у свету која се бави производњом и продајом
синтетичких гума. Синтетичке гуме су производи са изузетно широким спектром
употребе, а своју примену налазе у различитим гранама индустрије, почев од
аутомобилске, преко индустрије играчака, па све до фармацеутске индустрије.
Предмет преузимања у овој концентрацији је циљно друштво Saudi Basic Industries
Corporation, са седиштем на адреси P.O. Box 5101, 11422 Rijad, Kraљевина Саудијска
Арабија, регистарски број 1010010813, укључујући и његова зависна друштва (у
даљем тексту, заједно са својим зависним друштвима: SABIC или циљно друштво).
SABIC је листирано акционарско друштво основано Краљевским декретом
Краљевине Саудијске Арабије 6. септембра 1976. године. SABIC је листиран на Берзи
Саудијске Арабије, док је главни акционар SABIC-а јавни инвестициони фонд
Саудијске арабије („PIF“) који поседује 70% акција. Преосталим акцијама се јавно
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тргује, од којих Генерална организација за социјално осигурање – агенција саудијске
владе, држи 5,7% акција. SABIC се првенствено бави производњом и продајом
сировинских хемикалија (eng. commodity chemicals) укључујући и петрохемикалије,
полупроизвода, полимера (пластике), ђубрива и донекле метала.
SABIC нема регистрованих зависних друштава у Србији, али је у 2018. години
остварио приход од [...] евра продајом полиетилена, полипропилена и етилен
гликола.
Подносилац пријаве и циљно друштво немају добављаче у Републици Србији.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Предложена трансакција се односи на стицање појединачне, искључиве контроле од
стране подносиоца пријаве, над циљним друштвом SABIC, путем куповине 70%
акција SABIC-а које тренутно поседује јавни инвестициони фонд Саудијске арабије
(„PIF“).
Разлог за спровођење предложене трансакције првенствено лежи у комплементарној
природи пословних активности учесника на глобалном тржишту. Saudi Aramco се
фокусира на усходне (енглески upstream) производе, попут сирове нафте, природног
гаса и транспортних горива на бази нафте, док се SABIC фокусира на нисходне
(енглески downstream) петрохемикалије и специјалне хемикалије. Подносилац
пријаве очекује да ће му посматрана концентрација омогућити да оствари корист од
искуства које SABIC поседује у нисходном сегменту петрохемикалија, као и да
развије своје операције и прошири своје присуство у овом сегменту.
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о куповини акција, потписан
дана 27. марта 2019. године. Предложена трансакција условљена је, између осталог,
добијањем одобрења за спровођење концентрације у Републици Србији и великом
броју других јурисдикција.
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. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података о укупним годишњим
приходима учесника предметне концентрације оствареним на светском тржишту и на
тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, проистиче да исти
надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка
1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона.
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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 сматра да, за потребе ове пријаве, није неопходна коначна дефиниција
релевантног тржишта производа из разлога што, без обзира која дефиниција буде
усвојена, предложена трансакција неће имати утицаја на конкуренцију на територији
Србије, обзиром да се учесници не преклапају (конкуришу) у Србији. Из тог разлога,
а у складу са претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног
тржишта производа може остати отворена. Подносилац наводи да циљно друштво
продаје следеће производе у Србији: полиетилене, полипропилене и етилен гликоле.
Подносилац пријаве не продаје ове производе у Србији.
Комисија није прихватила овакав предлог подносиоца пријаве, те је полазећи од
својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности
учесника концентрације и нарочито циљног друштва, као релевантна тржишта
производа дефинисала:
1. Релевантно тржиште велепродаје полиетилена
2. Релевантно тржиште велепродаје полипропилена
3. Релевантно тржиште велепродаје етилен гликола
Полиетилени, полипропилени и етилен гликоли су деривати олефина и
петрохемикалије (производи настали обрадом и трансформацијом сирове нафте и
природног гаса) које се претежно користе као хемијски интермедијери и
индустријски растварачи. Ови производи налазе широку примену у индустрији
пластике.
Полиетилен представља најзаступљенији облик пластике који се примарно користи
за производњу амбалаже (пластичне кесе и фолије, различите посуде и паковања,
флашице и др.). Полиетилен у облику пене користи се за ублажавање вибрација и
изолацију. Такође, полиетилен се користи за производњу делова намештаја,
електронских компоненти, одеће, саобраћајних знакова, као и цеви и профила.
Полипропилен такође представља један од заступљенијих материјала за производњу
пластике. Особине овог материјала су сличне особинама полиетилена, али такође
постоје и специфичне разлике које се огледају пре свега у мањој густини, односно
већој чврстоћи и тврдоћи овог материјала у односу на полиетилен. Полипропилен се
користи у производњи контејнера за вишекратну употребу, канцеларијског
материјала, играчака, флаша са флип чепом, браника аутомобила, као и амбалаже.
Етилен гликол своју примену налази у производњи полиестера за индустријска
текстилна влакна, производњи пластичних боца, као и производњи моторног
антифриза.
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По искуству подносиоца пријаве, полиетилен, полипропилен и етилен гликол у
већини случајева корисници виде као посредно незаменљиве производе, тј.
производе који нису супститути.
И по питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија није
прихватила предлог подносиоца пријаве да његово дефинисање може остати
отворено имајући у виду активности учесника концентрације, већ је исто дефинисала
на националном нивоу као тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у
вези члана 2. Закона.

Оцена ефеката концентрације
Из навода у пријави Комисија је констатовала да подносилац пријаве није присутан
на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Србији. Предметном
концентрацијом подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног
друштва на релевантним тржиштима продаје полиетилена, полипропилена и етилен
гликола у Републици Србији. У вези са претходно изнетим произлази да предметна
трансакција неће битно утицати на промену тржишне структуре на дефинисаним
релевантним тржиштима у Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију
у Републици Србији.
Имајући у виду да ће реализацијом ове трансакције Saudi Aramco постати добављач
сировина SABIC-а, може се очекивати да ће на светском тржишту ова трансакција
довести до извесних вертикалних ефеката.
На тржишту продаје полиетилена у Републици Србији циљно друштво остварило је
приход од око [...] евра у 2018. години. Процена укупне вредности релевантног
тржишта продаје полиетилена у Србији према подацима које је Комисији доставио
подносилац пријаве за 2018. годину је око [...] евра, одакле следи да је тржишно
учешће учесника у концентрацији око /30-40/%. Према наводима подносиоца
пријаве, његов највећи конкурент на овом тржишту је [...], са процењеним тржишним
уделом од око /50-60/%.
На тржишту продаје полипропилена у Републици Србији циљно друштво остварило
је приход од око [...] евра у 2018. години. Процена укупне вредности релевантног
тржишта продаје полипропилена у Србији према подацима које је Комисији доставио
подносилац пријаве за 2018. годину је око [...] евра, одакле следи да је тржишно
учешће учесника у концентрацији око /20-30/%. Према наводима подносиоца
пријаве, његов највећи конкурент на овом тржишту је [...], са процењеним тржишним
уделом од око /20-30/%.
На тржишту продаје етилен гликола у Републици Србији циљно друштво остварило
је приход од око [...] евра у 2018. години. Процена укупне вредности релевантног
тржишта продаје етилен гликола у Србији према подацима које је Комисији доставио
подносилац пријаве за 2018. годину је око [...] евра, одакле следи да је тржишно
учешће учесника у концентрацији око /20-30/%. Према наводима подносиоца
пријаве, његови највећи конкуренти на овом тржишту су [...], са процењеним
тржишним уделом у распону од /10-20/% и [...], са процењеним тржишним уделом
који је такође у распону од /10-20/%.
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Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација
након своје реализације неће изазвати негативне ефекте, те 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 и 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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