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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-344/2019-8
Датум: 19. април 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 6/0-02-344/2019-1, коју је 19. марта 2019.
године поднело привредно друштво ALSO Holding AG, са седиштем на адреси
Мeierhofstrasse 5, CH-6032 Емен, Швајцарска, које заступа пуномоћник, адвокат Маја
Станковић из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, Булевар Михајла Пупина 6,
Београд, дана 19. априла 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем посредне искључиве контроле од стране привредног друштва
ALSO Holding AG, са седиштем на адреси Мeierhofstrasse 5, CH-6032 Емен,
Швајцарска, регистарски број CHE-100.000.259, преко свог зависног друштва
Roseville Investments sp. z o.o., са седиштем на адреси 17. Stycznia, nr 45A, 02-146
Варшава, Пољска, матични број 381251540, над целокупном имовином и пословањем
друштва ABC Data S.A., са седиштем на адреси Danieševska 14, 02-146 Варшава,
Пољска, матични број 141054682, укључујући и уделе у његовим одређеним
зависним друштвима, као и над целокупном имовином и пословањем друштва ABC
Data Marketing sp. z o.o., са седиштем на адреси Danieševska 14, 02-146 Варшава,
Пољска, матични број 142756937.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво ALSO Holding
AG, дана 21. марта 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.
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Образложење
Привредно друштво ALSO Holding AG, са седиштем на адреси Мeierhofstrasse 5, CH6032 Емен, Швајцарска, регистарски број CHE-100.000.259 (у даљем тексту: ALSO
или подносилац пријаве), поднело је 19. марта 2019. године преко пуномоћника
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-344/2019-1 (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 6/0-02-344/2019-5 од 9. 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, друштво ALSO Holding AG, регистровано је у форми
акционарског друштва за обављање делатности управљања учешћима у капиталу и
финансирања предузећа групе ALSO и стицања непокретности. ALSO је матично
друштво ALSO групе друштава, које се бави велепродајом производа, решења и
услуга у области информационих технологија, телекомуникација („ИТ“) и
електронских уређаја намењених потрошачима (француски Conformite Europeenne
„ЦЕ“) у Европи. Портфолио ALSO-а чини више од 250.000 артикала великог броја
произвођача и продаваца, између осталог, Lenovo, HP, Huawei, Acer и Microsoft.
ALSO група има више од 4.000 запослених широм Европе и зависна друштва у 15
земаља Европског економског простора, као и у Швајцарској, Белорусији, Украјини и
Мароку. Такође, на тржишту велепродаје, ALSO корисницима пружа и повезане
услуге као што су пост-продајна подршка, обука и финансијске услуге. Међутим,
претходно наведене услуге за ALSO представљају само мањи део активности. ALSO
има малу активност у стационарној и on-line малопродаји ИТ производа и ЦЕ
производа за потрошаче (крајње купце) у Пољској и Немачкој. Наиме, преко свог
пољског зависног друштва iterra sp. z o.o. (“iTerra”), ALSO управља on-line
продавницом (Vobis.pl), и продаје ИТ и ЦЕ производе преко интернета. Vobis.pl
(www.vobis.pl) је доступан само на пољском језику и остварио је ограничен приход
од око [...] евра у 2018. години. ALSO такође води [...] агенцијска малопродајна
објекта и преко [...] франшизних продавница под брендом Vobis. Осим тога, преко
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iTerra, ALSO води [...] стационарних малопродајних објеката у Пољској у сарадњи са
Samsung-ом и под брендом Samsung и on-line продавницу www.samsung.com/pl. Ове
продавнице нуде углавном мобилне телефоне, мобилне уређаје, помоћну опрему и
телевизоре марке Samsung.
ALSO је активан на тржиштима производа за велепродају и дистрибуцију папира и
пружање уговорних логистичких услуга (складиштење, координација логистичких
услуга, уговорна логистика) за трећа лица. Путем ALSO клауд трговине (енглески
cloud marketplace), клауд платформе, ALSO омогућава трећим лицима тј. пружаоцима
услуге клауда да продају ове услуге купцима ALSO-a. На тај начин ALSO повезује
пружаоце услуга са препродавцима и омогућава им да лако и брзо склапају
одговарајућа клауд решења за своје купце.
ALSO у Републици Србији нема регистрованих зависних друштава, али је остварио
приход од [...] евра у 2018. години, од чега је скоро целокупан приход (око [...]%)
генерисан продајом материјала за штампање (као што су тонери и различите врсте
мастила).
ALSO је зависно друштво у саставу „Droege“ групе друштава (у даљем тексту:
Droege) са седиштем у Дизелдорфу, Немачка, а које индиректно поседује 51,3%
акција у ALSO-у и већину гласачких права овог друштва. Droege је консултантска и
инвестициона компанија која нуди услуге пословног консалтинга и поред свог
учешћа у ALSO-у, има већинске уделе у компанијама које се баве фармацеутским,
медицинским услугама кућне неге, услугама људских ресурса и малопродајом.
Droege, осим пословних активности ALSO-а, није присутан у ИТ и ЦЕ сектору.
Према наводима у пријави, Droege група друштава остварила је на светском тржишту
приход од [...] евра у 2018. години. На тржишту Републике Србије Droege,
изузимајући ALSO, је остварио приход од [...] евра, и то, највећи део ([...] евра) преко
друштва регистрованог у Србији - Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o., са седиштем
на адреси Милутина Миланковића 23, 11070 Нови Београд, матични број 20009616.
Регистрована претежна делатност овог друштва је „Послови посредовања при
запошљавању“ (шифра делатности: 7810). Ово друштво није активно ни на једном од
тржишта која су релевантна за ову пријаву. Преостали део од око [...] евра је
остварило друштво Servona GmbH, које нема локално зависно друштво у Србији, и
активно је у области медицинских производа и техничких медицинских помагала.
Предмет преузимања у овој концентрацији је циљно пословање које обухвата
целокупну имовину привредног друштва ABC Data S.A., матични број 141054682,
укључујући и уделе у његовим следећим зависним друштвима:
(1)
ABC Data s.r.o., друштво које је основано и регистровано у Словачкој,
под регистарским бројем 44145/B, IČO: 36 726 630, са регистрованим седиштем на
адреси Palisady 33, 811 06 Братислава, Словачка (делатност: дистрибуција
компјутерског хардвера и софтвера);
(2)
UAB ABC Data Lietuva, друштво које је основано и регистровано у
Литванији, под регистарским бројем 302544758, са регистрованим седиштем на
адреси Baltų pr. 40, 48196 Каунас, Литванија (делатност: дистрибуција компјутерског
хардвера и софтвера);
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(3)
ABC Data Distributie SRL, друштво које је основано и регистровано у
Румунији, под регистарским бројем CUI: 32429907, са регистрованим седиштем на
адреси Tudor Vladimirescu Avenue 22, Green Gate Building, 6. спрат, канцеларија 3.2,
District 5, Букурешт, Румунија (делатност: дистрибуција компјутерског хардвера и
софтвера);
(4)
ABC Data Hungary Kft, друштво које је основано и регистровано у
Мађарској, под регистарским бројем 01-09-992805, са регистрованим седиштем на
адреси 1077 Будимпешта, Kéthly Anna tér 1., Мађарска (делатност: дистрибуција
компјутерског хардвера и софтвера);
(5)
iSource S.A., друштво које је основано и регистровано у Пољској, под
регистарским бројем KRS: 0000273685, са регистрованим седиштем на адреси ul.
Daniszewska 14, 03-230 Варшава, Пољска (делатност: дистрибуција компјутерског
хардвера и софтвера); и
(6)
S4E S.A., друштво које је основано и регистровано у Пољској, под
регистарским бројем KRS: 0000034998, са регистрованим седиштем на адреси
Samuela Lindego 1C, 30-148 Краков, Пољска (делатност: дистрибуција компјутерског
хардвера и софтвера);
Осим претходно наведеног, предмет преузимања је и циљно пословање односно
целокупна имовина привредног друштва ABC Data Marketing sp. z o.o., матични број
142756937. У даљем тексту, предмет преузимања (у целини) биће означен као ABC
Data група или као циљно пословање.
ABC Data S.A. је матично друштво тзв ABC Data групе. MCI.PrivateVentures Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, које поступа за рачун Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, из
Пољске (затвореног фонда основаног у складу са прописима Пољске) (у даљем
тексту: MCI), је тренутно крајњи власник друштва ABC Data и једини контролише
циљно пословање кроз своје зависно друштво MCI Venture Projects Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością VI S.K.A., из Пољске (у даљем тексту: MCI SPV).
Тренутно, MCI посредно држи 60,72% акција у друштву ABC Data, друштво ABC
Data држи 2,13% сопствених акција, док је 37,15% акција друштва ABC Data
листирано на Варшавској берзи и њима се слободно тргује. Основне делатности ABC
Data групе обухватају велепродају рачунара, периферних уређаја и софтвера,
телекомуникационе опреме и електронских уређаја намењених потрошачима, као и
пружање повезаних услуга (финансирање, корисничка подршка, консалтинг, итд).
ABC Data група има више од 80.000 различитих артикала у свом асортиману, и
активна је углавном у Пољској, својој матичној држави, где генерише приближно
[...]% свог консолидованог светског прихода. Осим тога, присутна је и у Словачкој,
Литванији, Румунији и Мађарској. Зависна друштва ABC Data-е у Немачкој (у
ликвидацији) и Чешкој Републици су искључена из предложене трансакције и неће
бити преузетa од стране ALSO-а.
ABC Data група нема регистровано присуство у Србији, али је у 2018. години имала
ограничену продају ИТ производа у вредности од [...] евра. За разлику од ALSO
групе, циљно пословање није продавало материјале за штампање у Србији у 2018.
години.
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Опис трансакције и акт о концентрацији
Предложена трансакција се односи на стицање посредне, искључиве контроле од
стране подносиоца пријаве, над циљним пословањем ABC Data групе друштава.
Предложена трансакција се одвија у неколико сложених корака који су условљени
један другим и који су подложни добијању одговарајућих одобрења (укључујући
одобрење од стране Европске комисије и српске Комисије). Наведени кораци су
детаљно описани у Оквирном уговору, који је потписан 21. децембра 2018. године и
који за стране представља доказ њихове озбиљне намере да приступе спровођењу
предложене трансакције. Међутим, да би се предложена трансакција одвијала како је
планирано (тј. као пренос имовине), прво је морала да буде покренута јавна понуда за
преузимање 37,15% акција ABC Data-е. У случају да спровођење јавне понуде буде
успешно, MCI (тренутно крајњи већински акционар ABC Data-е, који има искључиву
индиректну контролу над циљним пословањем), наставиће да поседује око 66%
акција ABC Data-е и задржаће искључиву контролу, док ће ALSO (преко BidCo-а)
поседовати преостале акције ABC Data-е купљене у оквиру јавне понуде за
преузимање. Овакав мањински удео неће довести ни до какве контроле ALSO-а. Као
први дан за упис акција друштва ABC Data био је предвиђен 15. фебруар 2019.
године, а последњи дан за упис акција је иницијално био 18. март 2019. године.
Међутим, стране напомињу да је овај датум у међувремену померен на 17. април
2019. године. На основу Уговора о имовини 1 и Уговора о имовини 2, који су као
такви договорени у финалној форми и достављени Српској Комисији, сва имовина
ABC Data-е, како је наведено у пријави, и ABC Data Marketing-а ће бити продата
друштву Roseville Investments sp. z o.o. (у даљем тексту: BidCo), и коначно ALSO-у.
Стране сматрају Уговор о имовини 1 и Уговор о имовини 2 стварним актима
концентрације, будући да регулишу пренос циљног пословања у овој трансакцији
BidCo-у, и коначно ALSO-у. Међутим, ова два уговора још увек нису потписана.
Коначно, уколико предложена трансакција буде спроведена како је планирано (тј.
уколико циљно пословање у целости буде пренето BidCo-у (и, стога, ALSO-у), MCI
(кроз MCI SPV) ће откупити целокупни удео који је ALSO (кроз BidCo) стекао путем
Понуде за преузимање у ABC Data-и. Стога, након спровођења предложене
трансакције, MCI ће (кроз MCI SPV) држати већину акција у друштву ABC Data, које
ће тада међутим бити „празно“ друштво без оперативног пословања, и индиректно
100% удела у друштву ABC Marketing које ће такође тада бити „празно“ друштво без
оперативног пословања, и индиректно 100% у сваком од Искључених зависних
друштава која такође неће бити оперативна.
Као акт о концентрацији, Комисија је посматрала Оквирни уговор закључен 21.
децембра 2018. године.

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
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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.

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.
Према наводима у пријави, предложена трансакција се односи на целокупни сектор
велепродаје ИТ и ЦE производа, као и повезаних услуга, с обзиром да су обе стране
глобални конкуренти на овом тржишту. Међутим, с обзиром да су обе стране имале
(ограничене) продаје ИТ производа у Србији у 2018. години, при чему је већина
прихода друштва ALSO у Србији остварена од велепродаје материјала за штампање,
стране сматрају да релевантна тржишта производа за потребе ове пријаве укључују
велепродају ИТ производа, и велепродају материјала за штампање.
Комисија је делимично уважила 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 релевантно тржиште
производа одредила тржиште велепродаје ИТ производа. Обзиром да циљно друштво
није присутно и није остварило приходе на тржишту велепродаје материјала за
штампање, ово тржиште неће се третирати као релевантно у посматраном поступку
испитивања дозвољености концентрације. Даља сегментација релевантног тржишта
производа је могућа, нарочито према категоријама производа (нпр. сервери,
персонални рачунари, уређаји за складиштење итд), али у конкретном случају није
неопходна. Наиме, имајући у виду присуство учесника концентрације у Србији на
утврђеном релевантном тржишту, његово уже дефинисање не би утицало на оцену
ефеката и другачију одлуку.
Подносилац пријаве наводи да релевантно географско тржиште за све могуће
дефиниције тржишта производа у велепродаји ИТ и ЦЕ производа обухвата најмање
подручје Европског економског простора.
Комисија није прихватила предложену дефиницију релевантног географског
тржишта производа подносиоца пријаве, већ је ово тржиште дефинисала на
националном нивоу као тржипте Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у
вези члана 2. Закона.
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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 битно утицати на промену
тржишне структуре на релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне
ефекте на конкуренцију у Републици Србији.
На тржишту велепродаје ИТ производа ALSO група (подносилац пријаве) је
остварила продају одређених ИТ производа у 2018. години, чија је укупна вредност
износила свега [...] евра. Производи који су се продавали укључивали су ИТ опрему
(трећих лица) као што су уређаји за складиштење података, принтери са једном и
више намена и поједине мобилне телефоне (укупне вредности од [...] евра). На
тржишту велепродаје материјала за штампање ALSO је остварио приходе од [...] евра,
продајом тонера и различитих врста мастила, што према његовој процени одговара
релативном тржишном учешћу од око /5-10/% (процена укупне вредности
релевантног тржишта велепродаје материјала за штампање у Србији за 2018. годину
је [...] евра).
Циљно пословање је такође остварило продају одређених ИТ производа у 2018.
години, а чија је укупна вредност [...] евра. Производи који су се продавали су
укључивали ИТ опрему (трећих лица) као што су уређаји за складиштење података
(продаје у укупној вредности од [...] евра), друге периферне уређаје (продаје у
укупној вредности од [...] евра), помоћну опрему (продаје у укупној вредности од [...]
евра), компоненте (продаје у укупној вредности од [...] евра), софтвер (продаје у
укупној вредности од [...] евра) и телекомуникациону ИТ опрему (продаје у укупној
вредности од [...] евра).
Процена укупне вредности релевантног тржишта велепродаје ИТ производа у Србији
према подацима које је Комисији доставио подносилац пријаве за 2018. годину је око
[...] евра, из чега следи да је збирно тржишно учешће учесника у концентрацији /05/%, (свега око /0-5/%). Према наводима ALSO-а, његови највећи конкуренти у
целокупном сегменту велепродаје ИТ производа обухватају друштва као што су
COMTRADE d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Савски насип 7,
Нови Београд, са процењеним тржишним уделом од око /30-40/%, EWE COMP d.o.o.
Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Цара Душана 212, Земун, са
процењеним тржишним уделом од око /10-20/%, KIM-TEC d.o.o. Beograd, са
регистрованим седиштем на адреси Вилине воде бб, Палилула, са процењеним
тржишним уделом од око /10-20/% и PIN COMPUTERS d.o.o. Novi Sad, са
регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 8, Нови Сад и процењеним
тржишним уделом од око /10-20/%.
Из наведеног произлази да спровођење предметне концентрације неће довести до
значајних хоризонталних преклапања, као ни до битне промене тржишне структуре
на дефинисаном релевантном тржишту.
Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација
након своје реализације неће изазвати негативне ефекте, те да не постоји забринутост
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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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