Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-436/2019-7
Датум: 10. јун 2019. године
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 6/0-02-436/2019-1, коју је дана 3. маја 2019. године поднело привредно друштво
Prinzhorn Holding GmbH, са седиштем на адреси Lemböckgasse 21-25, Беч, Аустрија, које
заступа пуномоћник адвокат Урош Поповић из адвокатске канцеларије Bojović, Drašković,
Popović & Partners, Француска бр. 27, Београд, дана 10. јунa 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
успостављањем заједничке контроле привредног друштва Prinzhorn Holding GmbH, са
седиштем на адреси Lemböckgasse 21-25, Беч, Аустрија, број регистрације FN115068f, и
физичких лица Анатолиа Владимировича Штейнберг, Валерия Васильевича Глазырин и
Степана Анатольевича Хомяков, сви са пребивалиштем у Москви, Русија, над друштвом
О.О.О. „СФТ групп“, са седиштем на адреси Переулок Трубниковский дом 13 строен. 1,
Москва, Русија, матични број 5157746021076, до које долази куповином укупно 50% удела у
овом друштву од стране друштва Prinzhorn Holding GmbH од досадашњих власника
физичких лица Анатолиа Владимировича Штейнберга, Валериа Васильевича Глазырина и
Степана Анатольевича Хомякова који су пре трансакције имали 100% удела у овом друштву.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Prinzhorn Holding GmbH, на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције уплатио дана 8. маја 2019. године износ од ХХХ и дана
23. маја 2019. године износ од ХХХ, што укупно представља одговарајући прописани износ
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
Образложење
Друштво Prinzhorn Holding GmbH, са седиштем на адреси Lemböckgasse 21-25, Беч,
Аустрија, број регистрације FN115068f (у даљем тексту: подносилац пријаве или Prinzhorn),
поднело је дана 3. маја 2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-436/2019-1 (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 су достављене и
допуне пријаве 24. и 29. маја 2019. године.
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Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених
прилога, 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.
Подносилац пријаве је 24. маја 2019. године, доставио Комисији и захтев за заштиту
података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком.
Учесници концентрације
Друштво Prinzhorn представља крајње матично друштво групи друштава која је активна у 15
земаља централне и југоисточне Европе (у даљем тексту: Prinzhorn група). Претежна
делатност ове групе друштава је производња производа од таласастог картона и паковања, а
поред тога обухвата и друштва која су активна у области прикупљања, обраде и препродаје
отпада, и то претежно папира и пластике. Пословање Prinzhorn групе друштава је
организовано у три пословне дивизије: дивизија за рециклажу, дивизија за картонску
амбалажу и дивизија за производњу паковања.
У Републици Србији, друштво Prinzhorn поседује регистровано зависно друштво
TEHNOPAPIR д.о.о., са седиштем на адреси Аутопут за Нови Сад бр. 74, Београд, матични
број 17171631, које обавља делатност у Суботици, Кикинди, Новом Саду, Београду, Чачку и
Нишу. Друштво TEHNOPAPIR д.о.о. има техничке, организационе и оперативне капацитете
и лиценце за прикупљање, транспорт, сортирање и складиштење секундарних сировина
(папир, пластика, стакло, метал), али се примарно бави прикупљањем, обрадом и
препродајом папирног и пластичног отпада.
Подносилац пријаве је као прилог Комисији доставио графички приказ власничке структуре
„Prinzhorn Holding“ групе. Сва зависна друштва у оквиру „Prinzhorn Holding“ групе се, у
смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту. Према наводима у пријави,
„Prinzhorn Holding“ група је у 2018. години остварила око [...] евра прихода у свету, а на
тржишту Републике Србије око [...] евра прихода.
Циљно друштво предметне трансакције је друштво О.О.О. „СФТ групп“, са седиштем на
адреси Переулок Трубниковский дом 13 строен. 1, Москва, Русија, матични број
5157746021076 (у даљем тексту: циљно друштво или СФТ). Друштво СФТ представља
вертикално интегрисану компанију чије активности обухватају прикупљање, рециклажу и
продају чврстог отпада (претежно папира), производњу и продају производа (плоча и
амбалаже) од таласастог картона и од папира. Комисији је достављен графички приказ
зависних друштава циљног друштва у Русији која су такође обухваћена предметном
трансакцијом и која су организована у три пословне дивизије: дивизија за рециклажу,
дивизија за производњу картона и папира и дивизија за производњу паковања. Друштво
СФТ, укључујући друштва која су под његовом контролом, је претежно активно на тржишту
Руске федерације и суседних држава где остварује преко 90% прихода, а његово присуство у
ЕЕП је према наводима у пријави ограничено на три активности: продају флутинга, продају
тестлајнера (материјала за кутије од таласастог картона) и набавку папира за рециклирање.
Циљно друштво се тренутно налази у власништву физичких лица Анатолиа Владимировича
Штейнберга који поседује 51,035% удела, Валериа Васильевича Глазырина који поседује
44,027% % удела и Степана Анатольевича Хомякова који поседује 4,938% удела у њему.
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Према наводима у пријави, циљно друштво предметне трансакције нема регистрована
зависна друштва у Републици Србији нити је у 2018. години остварило приход на тржишту
Републике Србије.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предметне трансакције, Комисији је достављен Уговор о купопродаји
удела закључен 17. априла 2019. године између подносиоца пријаве, у својству купца, и
физичких лица Анатолиа Владимировича Штейнберга, Валериа Васильевича Глазырина и
Степана Анатольевича Хомякова, у својству продаваца удела у циљном друштву.
[...].
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 3. Закона.
Комисији су достављени финансијски извештаји учесника у концентрацији за 2018. годину.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима групе друштава којој
припада подносилац пријаве, оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике
Србије, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из
члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији. Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 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.
Учесници предметне концентрације су активни у прикупљању, обради и продаји претежно
папирног и пластичног отпада, као и у производњи и продаји материјала од картона и папира
и у производњи и продаји паковања од картона и папира. Циљно друштво је активно у
прикупљању, обради и продаји папирног отпада, као и у производњи и продаји материјала од
картона и папира и у производњи паковања од картона и папира претежно у Русији и у
суседним државама и не остварује приход нити је присутно на тржишту Републике Србије.
Подносилац пријаве је у Републици Србији присутан и активан у области прикупљања,
обраде и препродаје папирног и пластичног отпада.
Подносилац пријаве је узимајући у обзир активности учесника у концентрацији, а нарочито
области у којима се њихове активности преклапају и активности циљног друштва,
предложио да се за потребе оцене предметне концентрације дефинишу три релевантна
тржишта производа: тржиште прикупљања, обраде и препродаје папирног отпада, тржиште
производње и снабдевања материјалима од таласастог картона (флутинг и лајнер) и тржиште
производње и продаје плоча и кутија од таласастог картона.
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Тржиште прикупљања, обраде и препродаје папирног отпада припада шире дефинисаном
релевантном тржишту сакупљања, обраде и препродаје неопасног отпада. Папирни отпад
обухвата стари папир, картон, новине и часописе, проспекте, каталоге, свеске, књиге и
сликовнице, папирнате врећице, картонске фасцикле и кутије, валовити картон, као и остале
папирне и картонске предмете без пластичних или других материјала. Након прикупљања
наведени предмети се обрађују (рециклирају) и продају ради даље употребе.
Материјали од таласастог картона су основни папири који се користе за производњу плоча
од таласастог картона, који се затим конвертују у кутије од таласастог картона. Материјали
од таласастог картона се могу производити или од непрерађених дрвних влакана уз додатак
одређене количине рециклираних папирних влакана (крафтлајнер), или у целости од
рециклираних папирних влакана (тестлајнер). Поред равних унутрашњих и спољних слојева
(крафтлајнера и тестлајнера), материјали за кутије од таласастог картона такође обухватају и
ондулиране слојеве, који су познати и као флутинг (који се праве углавном од рециклираних
папирних влакана). Материјали од таласастог картона се разликују од папира другог
квалитета јер садрже висок проценат „дугих влакана“ који је потребан да би се обезбедило да
папирна амбалажа од таласастог картона има довољну јачину и крутост. Материјали од
таласастог картона се разликују по ширини и дубини у зависности од конфигурације
производне механизације и захтева крајњих купаца. Узимајући у обзир да циљно друштво
није присутно на тржишту Републике Србије, Комисија је закључила да није неопходно уже
дефинисање тржишта производње и снабдевања материјалима од таласастог картона.
Плоче од таласастог картона су полупроизвод направљен од материјала од таласастог
картона, и састоје се од горњег и доњег слоја равне плоче (било крафтлајнера или
тестлајнера) и средњег слоја таласастог флутинга. Материјали од таласастог картона се
конвертују у плоче таласастог картона у коругатору стварањем флутинга (набраног средњег
слоја папира), који се комбинује са равним слојем (слојевима равне површине који се залепе
на обе стране флутинга). Као и код материјала од таласастог картона, плоче таласастог
картона се разликују по дебљини и ширини у зависности од потреба крајњих купаца.
Неколико плоча таласастог картона се може комбиновати за добијање „вишезидне” плоче
таласастог картона. Плоче таласастог картона превасходно користе коругатори који
производе кутије од таласастог картона, које се углавном користе за транспортну амбалажу.
Узимајући у обзир да циљно друштво није присутно на тржишту Републике Србије,
Комисија је закључила да није неопходно уже дефинисање тржишта производње и продаје
плоча и кутија од таласастог картона.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од
делатности учесника концентрације, а нарочито циљног друштва, Комисија је за оцену
предметне концентрације дефинисала три релевантна тржишта производа: тржиште
прикупљања, обраде и препродаје папирног отпада, тржиште производње и велепродаје
материјала од таласастог картона и тржиште производње и велепродаје плоча и кутија од
таласастог картона, прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2.
Закона.
Оцена ефеката концентрације
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Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да циљно друштво
предметне концентрације није присутно на дефинисаним релевантним тржиштима производа
у Републици Србији.
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације
неће довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на
дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији.
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. тачка 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.
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