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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 6/0-02-421/2019-1, коју је 19. априла 2019. године
поднело привредно друштво MOL Germany GmbH, са регистрованим седиштем на
адреси Ottostr. 5, 80333 Минхен, Немачка, регистарски број HRB 67113, које заступа
пуномоћник, адвокат Ања Тасић, из адвокатске канцеларије Petrikić & Partneri, са
седиштем на адреси Сундечићева 21/6, Београд, дана 15. маја 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
MOL Germany GmbH, са седиштем на адреси Ottostr. 5, 80333 Минхен, Немачка,
регистарски број HRB 67113, над привредним друштвима Aurora Kunststoffe GmbH,
са седиштем на адреси Max-Eyth-Straße 14-16, 74632 Neuenstein, Немачка,
регистарски број HRB 730780, Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH, са седиштем на
адреси Waldstrasse 6, 74731 Walldürn, Немачка, регистарски број HRB 719478, и
Aurora Kunststoffe VS GmbH, са седиштем на адреси Haarlandenstraße 3, 78052
Villingen-Schwenningen, Немачка, регистарски број HRB 711397.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво MOL Germany
GmbH, дана 24. априла 2019. године, уплатио износ од ХХХ евра на рачун Комисијe
за заштиту конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

1

Образложење
Привредно друштво MOL Germany GmbH, са регистрованим седиштем на адреси
Ottostr. 5, 80333 Минхен, Немачка, регистровано при општинском суду у Минхену
под бројем HRB 67113 (у даљем тексту: MOL Germany или подносилац пријаве),
поднело је 19. априла 2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-421/2019-1 (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.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве, 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 je о овом захтеву
одлучила посебним Закључком о заштити података.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве MOL Germany GmbH је део MOL групе, интегрисане
међународне компаније за нафту и гас, са седиштем у Будимпешти, Мађарска.
Подносилац пријаве је дистрибутер за немачко тржиште производа произведених од
стране MOL групе.
MOL група је активна у преко 30 земаља са динамичном међународном радном
снагом од 25.000 људи и искуством од више од 100 година у индустрији. MOL група
се састоји од неколико сектора - сектор за истраживање и производњу (портфолио се
састоји од истраживања и производње нафте и плина у 13 земаља са активностима
производње у осам земаља), сектор дистрибуције (састављен од различитих
пословних активности које су дeо интегрисаног ланца вредности који сирову нафту
претвара у низ рафинираних производа, који се преносе и продају за потребе
домаћинстава, индустрије и транспорта), сектор иновативног пословања и услуга
(који се бави малопродајним делом пословања) и сектор за пренос природног гаса
(транспортни систем гаса у Мађарској).
Група подносиоца пријаве је под крајњом контролом привредног друштва MOL
Hungarian Oil and Gas Plc (у даљем тексту: MOL Мађарска), чије се акције котирају
на берзама Будимпеште и Варшаве, а њене депозитне потврде се котирају на берзи
Луксембурга и Лондона, као и на ванберзанском (OTC) тржишту у Сједињеним
Америчким Државама.
Подносилац пријаве није активан на територији Србије, међутим, група подносиоца
јесте активна у Србији путем својих зависних друштава MOL Serbia d.o.o. Beograd, са
регистрованим седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14, матични број 17518518,
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друштва које је активно на тржишту велепродаје и малопродаје нафте и нафтних
деривата и које управља са 62 бензинске станице у Србији, и INA d.o.o. Beograd, са
регистрованим седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14, матични број 17573462,
друштва чија је главна пословна делатност такође велепродаја и малопродаја нафте и
нафтних деривата.
Приход групе подносиоца на светском тржишту у 2018. години износио је [...] евра,
док је приход групе подносиоца остварен у Србији у 2018. години износио [...] евра.
Предмет преузимања у овој концентрацији су следећа циљна друштва:
1. Aurora Kunststoffe GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Max-EythStraße 14-16, 74632 Neuenstein, Немачка, регистровано при општинском
суду у Штутгарту под регистрационим бројем HRB 730780;
2. Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH, са регистрованим седиштем на адреси
Waldstrasse 6, 74731 Walldürn, Немачка, регистровано при општинском
суду у Манхајму под регистрационим бројем HRB 719478;
3. Aurora Kunststoffe VS GmbH, са регистрованим седиштем на адреси
Haarlandenstraße 3, 78052 Villingen-Schwenningen, Немачка, регистровано
при општинском суду у Фрајбургу под регистрационим бројем HRB
711397.
Циљна друштва, организована у форми друштва са ограниченом одговорношћу, су
под контролом породице Schweinle. Једини члан друштва Aurora Kunststoffe GmbH је
друштво A+P Vermögensverwaltungs GmbH, које је у 100% власништву г-ђе Sigrid
Schweinle (у даљем тексту: Продавац 1). Једини члан друштава Aurora Kunststoffe
Walldürn GmbH и Aurora Kunststoffe VS GmbH је г-дин Gerhard Schweinle (у даљем
тексту: Продавац 2).
Циљна друштва су активна у пословима сакупљања и обраде свих врста
термопластике на одржив начин од које производе синтетичке млевене масе,
регранулате и смеше. Пословни циклус се састоји од набавке индустријске отпадне
пластике, њене обраде и производње регенерисаних материјала - млевених смеша од
пластике или гранулата који се могу даље обрађивати како би се произвеле смеше од
пластике прилагођене купцима. Циљна друштва снабдевају аутомобилску индустрију
као и друге индустрије. Њихов портфолио углавном се састоји од инжењерске
пластике и спојева на бази полипропиленских рециклата.
Циљна друштва су превасходно активна у Немачкој. Приход циљних друштава на
светском тржишту у 2018. години износио је [...] евра. Циљна друштва су имала
ограничене активности у Србији у претходним годинама и остварила су приход од
око [...] у 2018. години, од продаје инјекционе пластике. Циљна друштва немају
зависна друштва.
Подносилац пријаве и циљна друштва немају добављаче у Републици Србији.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Продаја удела у сва три циљна друштва представља један правни посао који је
регулисан условима и одредбама Уговора о куповини удела закљученог дана 4.
априла 2019. године између подносиоца пријаве и Продаваца 1 и 2. Продавци ће
продати своје уделе у сва три циљна друштва подносиоцу, а подносилац ће на тај
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начин стећи директну непосредну контролу над сваким од циљних друштава. Сходно
томе, циљна друштва ће бити део групе подносиоца након извршења трансакције.
Извршење трансакције је условљено добијањем уобичајених одобрења од стране
надлежних тела за заштиту конкуренције, укључујући и одобрење од стране
Комисије. Затварање трансакције је планирано за август 2019. године.
Као акт о концентрацији достављен је Уговор о куповини удела потписан дана 4.
априла 2019. године, који је Комисија прихватила као ваљани правни основ ове
концентрације.
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
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.
Циљна друштва производе синтетичке масе од пластике или гранулате добијене из
прерађене прикупљене термопластике који се могу даље обрађивати како би се
произвеле масе од пластике по поруџбинама прилагођеним купцима. Циљна друштва
снабдевају аутомобилску индустрију као и друге индустрије. Њихов асортиман
углавном се састоји од инжењерске пластике (полиамиди) и једињења на бази
полипропиленских рециклата. У Србији, циљна друштва су у 2018. години продала
једном клијенту инјекциону пластику, производ PBT GF10 црни гранулат AUROdur
43GF10 у вредности од око [...] евра.
Полипропилен (у даљем тексту: ПП) се добија из пропилена и једна је од главних
врста пластике која се користи широм света. Производња ПП-а може се посматрати
као једно тржиште које се даље може поделити на производњу ПП смоле и ПП смесе.
Различити типови ПП маса сматрају се делом истог тржишта производа, будући да
они могу бити супститути за исту употребу. Европска комисија је у претходним
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одлукама оставила отворено питање да ли постоји одвојено тржиште за ПП масе за
специфичне примене, као што су ПП масе за аутомобилску употребу.
Док ПП представља пластику за ширу потрошњу, полиамид (у даљем тексту: ПА),
такође познат као најлон, је инжењерска термопластика која се најчешће користи у
индустрији текстила, тепиха и пластике због своје трајности и чврстоће. Европска
комисија је у претходној пракси сматрала да ПА припада посебном тржишту и
разликовала је његове основне примене, и то: тепихе, текстил и индустријске
примене (тј. инжењерска пластика).
Учесници у концентрацији оцењују да се за сврхе ове пријаве релевантно тржиште
производа може дефинисати као тржиште велепродаје полипропилен и полиамид
гранулата и смеша, узимајући у обзир активности циљних друштава у Србији.
Учесници у концентрацији констатују да нема потребе за ужим сегментирањем
тржишта с обзиром да између активности учесника у концентрацији у Србији нема
преклапања и да трансакција неће имати штетан ефекат на конкуренцију у Србији.
Што се тиче релевантног географског тржишта, учесници у концентрацији оцењују
да за потребе ове пријаве оно може бити дефинисано на националном нивоу, односно
као тржиште које обухвата читаву територију Републике Србије.
Комисија је делимично 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 релевантнo
тржиште производа дефинисала тржиште велепродаје термопластичних полимерних
материјала.
Термопластични полимерни материјали обухватајау читав спектар материјала међу
којима су полипропилени, полиамиди, полибутилен-терефталати итд. У конкретном
случају није потребна даља сегментација релевантног тржишта производа која је
могућа нарочито према специфичној примени у различитим гранама индустрије. Ово
стога што нема преклапања учесника у концентрацији и што је циљно друштво имало
минималне активности на тржишту Републике Србије и остварило [...] евра прихода у
2018. години искључиво продајом полибутилен-терефталат гранулата.
По питању дефинисања релевантног географског тржишта Комисија је прихватила
предлог подносиоца пријаве и дефинисала га 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 дефинисаном релевантном тржишту производа у Србији, док је циљно друштво
имало минималну активност на дефинисаном релевантном тржишту велепродаје
термопластичних полимерних материјала. Предметном концентрацијом подносилац
пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног друштва на дефинисаном
релевантном тржишту велепродаје термопластичних полимерних материјала у
Републици Србији.
Имајући у виду да ће реализацијом ове трансакције подносилац пријаве постати
добављач сировина циљног друштва, може се очекивати да ће на тржишима
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појединих европских земаља (Немачка) ова трансакција довести до извесних
вертикалних ефеката.
Циљна друштва су имала минималне активности на српском тржишту у претходним
годинама. Циљна друштва не прате и не располажу било каквим подацима о
релевантном тржишту велепродаје термопластичних полимерних материјала. Како је
вредност продаја коју су циљна друштва остварила на овом тржишту у 2018. години
износила [...] евра, циљна друштва процењују да је њихов тржишни удео на
релевантном тржишту велепродаје термопластичних полимерних материјала /0-5/%.
Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација
након своје реализације неће имати негативне ефекте на дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији, 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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