
 

„Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим начином 

заштите, а изостављени подаци ознаком XXX“. 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу председника 

Комисије за заштиту конкуренције број 1/0-06-168/2019-2 од 08.01.2019. године, 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 6/0-02-627/2019-1 

од 11.07.2019. године, коју су заједнички поднели друштва Crédit Agricole S.A., са 

седиштем на адреси 12 Place des Etats-Unis Montrouge Cedex, Француска, и Banco 

Santander S.A., са седиштем на адреси Paseo de Pereda 9-12, Santander, Шпанија, преко 

заједничког пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из о.а.д. Моравчевић 

Војиновић и Партнери, из Београда, улица Добрачина 15, дана  26.07.2019. године, 

доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје заједничкim улагањeм друштва Crédit Agricole S.A., број 784608416, са 

седиштем на адреси 12 Place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex, Француска, и  

друштва Banco Santander S.A., матични број М- 1960, са седиштем на адреси Paseo de 

Pereda 9-12, Santander, Шпанија, а које ће бити спроведено тако што ће Banco Santander 

S.A., пренети кроз своје повезано друштво 100% удела у друштву Santander Securities 

Services, S.A.U., матични број М-117875 са седиштем на адреси Avenida de Cantabria, 

s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadila del Monte (Мадрид), Шпанија, друштву CACEIS, 

матични број 437580160, са седиштем на адреси 1-3 Place Valhubert, 75013 Париз, 

Француска, које друштво је у потпуном власништву Crédit Agricole S.A., као и на тај 

начин, што ће Banco Santander S.A., пренети кроз своје повезано друштво, 50% мање 1 

акцију у новооснованом  шпанском друштву (S3 Latam Holdco 1) на  CACEIS, док ће 

остале акције (посредно) држати Banco Santander S.A. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су Подносиоци пријаве, друштво Crédit Agricole S.A., 

матични број 784608416, са седиштем на адреси 12 Place des Etats-Unis, 92127 

Montrouge Cedex, Француска, и  друштво Banco Santander S.A., матични број М- 1960, 

са седиштем на адреси Paseo de Pereda 9-12, Santander, Шпанија, уплатили износ од 

XXX, дана 19.07.2019. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број:6/0-02-627/2019-5 

     Датум: 26. јул 2019. године 
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                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 

          Привредна друштва, Crédit Agricole S.A., број 784608416, са седиштем на адреси 

12 Place des Etats-Unis, 92127 Montrouge Cedex, Француска, и Banco Santander S.A., 

матични број М- 1960, са седиштем на адреси Paseo de Pereda 9-12, Santander, Шпанија, 

(у даљем тексту: Подносиoци пријаве), поднели су дана 11.07.2019. године, преко 

заједничког пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из о.а.д. Моравчевић 

Војиновић и Партнери, из Београда, улица Добрачина 15, Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је заведена под 

бројем  6/0-02-627/2019-1.   

         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 19.07.2019. 

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

Пријави концентрације, који је у Комисији примљен под бројем 6/0-02-627/2019-3.       

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 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, а на основу увида у списе предмета. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

        Подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле Crédit Agricole S.A., (у даљем 

тексту: CASA) је банкарска група у форми јавног акционарског друштва која послује 

на глобалном нивоу и која је присутна у читавом спектру банкарског и финансијског 

пословања, укључујући  банкарске послове са становништвом, осигурање, некретнине 

и финансијске услуге. CASA је јавно акционарско друштво листирано на Њујоршкој 

берзи NYSE Euronext Paris. Већина акција друштва је у власништву регионалних 

огранака (банака) друштва CASA. Акционарска структура друштва на дан 31.12.2018. 

године је: SAS Rue La Boétie 56,3%, Институционални инвеститори 31,9%, Акционари 

физичка лица 7,3%, Запослени 4,4% и Сопствене акције 0,1%. 

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

 

- Crédit Agricole bank Srbija a.d. Novi Sad, (Casa Srbija) 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. На дан 31.12.2018. године Casa Srbija је имала мрежу 

од 74 филијала у Србији. 

- 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. 
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        Други подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле у предметној 

трансакцији je Banco Santander S.A. (у даљем тексту: Santander), који са друштвима 

која директно или индиректно контролише, представљају Santander групу. 

         Santander је шпански регулисани кредитни субјект у форми јавног акционарског 

друштва и матично друштво Santander групе, која се преко друштава која јој припадају 

бави банкарским пословима са становништвом, управљањем имовином, банкарским 

пословима са привредом и инвестиционим банкарством, средствима и ликвидношћу, и 

осигурањем. 

         У власничкој структури друштва  Santander на дан 31.12.2018. године, ниједан од 

акционара није имао више од 3% од укупног основног капитала, што представља праг 

значајног учешћа, начелно утврђен у складу са шпанским прописима за значајно 

учешће у листираном друштву, који се мора обелоданити. Акционарска структура 

Santander-а у марту 2019. године је следећа: Одбор (који представљају директори) 

1,13%, Институционални инвеститори 59,31%, и Становништво 39,56%  акција. 

        Santander група нема регистрованих зависних друштава, нити на други начин 

остварује приходе  у Србији.  

  

       Предметна трансакција се односи на оснивање заједничког улагања од стране 

друштава CASA и Santander ради комбиновања њихових пословања за сервисирање 

имовине на појединим територијама (које не укључују Србију), на следећи начин. 

       Зависно друштво Santander-а, у његовом искључивом власништву, Santander 

Investment S.A.,  матични број М-67840, са седиштем на адреси Avenida de Cantabria, 

s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadila del Monte (Madrid), Шпанија, (Santander Investment) 

намерава да унесе као улог у зависно друштво CASA-е, све или део својих акција у 

појединим зависним друштвима под његовом контролом и [...]. Зависно друштво 

CASA-е у које се улаже је CACEIS, матични број 437580160, са седиштем на адреси 1-3 

Place Valhubert, 75013 Париз, Француска. Конкретно, Santander Investment ће унети као 

улог [...] у  друштву Santander Securities Services S.A.U., матични број М-117875, са 

седиштем на адреси Avenida de Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadila del Monte 

(Madrid), Шпанија (S3 Spain), и [...], у новооснованом друштву у Шпанији (S3 Latam 

Holdco 1) која ће обухватити пословања у [...]. S3 Spain и S3 Latam Holdco 1, 

представљају Циљна друштва заједничког улагања. 

         Као део накнаде за улагање (трансакцију), Santander Investment ће добити [...] у 

друштву CACEIS, путем [...]. Ово повећање основног капитала, међутим, неће довести 

и до промене контроле над друштвом CACEIS, што значи да овај део трансакције не 

представља концентрацију.  

         CACEIS се бави пословним активностима сервисирања имовине у Белгији, 

Канади, Француској, Немачкој, Хонг Конгу, Ирској, Италији, Луксембургу, Холандији, 

Швајцарској и Великој Британији, преко одређених зависних друштава и огранака. У 

Србији, Caceis нема зависних друштава, нити пословних активности и прихода. 

        S3 Spain је тренутно регулисано шпанско кредитно друштво и зависно друштво  

Santander Investment-а у његовом искључивом власништву. S3 Spain се бави пружањем 

услуга након трговања, као што су депозитарне, кастоди и услуге сервисирања хартија 

од вредности за институционалне инвеститоре. Такође, бави се администрирањем 

фондова засебно и независно преко свог друштва у искључивом власништву Santander 

Fund Administration S.A. (SFA). S3 Spain тренутно послује [...] . Упућивање пословања 

на Spain, Циљно друштво ће означавати пословање друштва S3 Spain које је задржано 

након реорганизације. 

     S3 Latam Holdco 1 се односи на новоосновано друштво у које ће, у контексту 

интерне реорганизације S3 Spain и његових зависних друштава, бити [...]. Latam циљно 
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друштво ће стога пословати на истим тржиштима производа, као и Spain циљно 

друштво, [...]. 

             

       Подносилац пријаве  тј. CASA  групa,  остварила је укупан консолидовани светски 

приход  у финансијској 2018. години од 83.847 милиона  ЕУР, а у Србији ова група је 

имала приход од 49 милиона ЕУР. Други подносилац Santander  група, оставрила је 

консолидовани светски приход у финансијској 2018. години од 76.710 милиона ЕУР, 

док у Србији није имала приход.  

  

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ трансакције је Уговор о улагању који је потписан 27.06.2019. 

године, између: Crédit Agricole S.A., Caceis sociéte anonyme, Santander Investment S.A., и 

Banco Santander S.A., заједно означених као уговорне стране. 

Предметним уговором CASA и  Santander желе да ступе у заједничко улагање 

како би створили [...]  за пружање услуга у вези са инвестиционим пословима на 

територијама, и то комбинациом групе  CACEIS и групе S3 након реорганизације. 

Узајамно разумевање у погледу могућности комбинације наведених група, уговорне 

стране су претходно изразиле [...]. 

        Пре спровођења трансакције, S3 Spain је зависно  друштво у искључивом 

власништву Santander Investment-а и поседује SFA, S3 Brazil Holding, S3 Mexico и S3 

Kolumbija. Као део уговорене трансакције, S3 Spain ће постати зависно друштво у 

искључивом власништву CACEIS-а, друштва које остаје под искључивом контролом 

друштва CASA-е. [...], ће бити у ново основаном друштву  S3 Latam Holdco 1, које ће 

пак бити у власништву Santander Investment [...] и CACEIS [...]. 

       По окончању трансакције, структура власништва и контроле у Циљним друштвима 

биће следећа: 

       CACEIS и Santander Investment ће вршити заједничку контролу над Latam циљним 

друштвом, од којих ће сваки имати приближно [...] у  Latam циљном друштву. Одредбе 

о одлучивању, оснивању одбора, именовању генералног директора и усвајању 

годишњих буџета и пословних планова, садржане су у нацрту [...]. 

      CACEIS ће стећи искључиву контролу над Spain циљним друштвом, обзиром да ће  

Santander Investment у потпуности унети као улог своје учешће у Spain циљном 

друштву, тако да ће CACEIS имати  искључиву контролу над Spain циљним друштвом. 

      Стицање заједничке контроле учесника над Latam циљним друштвом, и искључиве 

контроле над Spain циљним друштвом од стране CACEIS-а чине једну јединствену 

концентрацију, коју су подносиоци пријаве образложили у смислу члана 5. став 2. 

Уредбе ЕУ о спајању и у складу са ставом 50 Обједињеног обавештења ЕК о 

надлежностима. 

      Комисија је Уговор о улагању од 27.06.2019. године, прихватила као ваљани правни 

основ настанка концентрације.  

          

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве  

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка  3)  Закона, и у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона,  

на следећи начин.  

Комисија је пре свега оцењивала да ли предметна трансакција представља  једну 

јединствену концентрацију, имајући у виду стицање искључиве контроле од стране 

једног учесника у концентрацији, над једним циљним друштвом, и стицање заједничке 
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контроле са другим учесником у концентрацији, над другим ново основаним циљним 

друштвом, па је закључила да се ради о једној концентрацији. Правни основ за овакав 

закључак у конкретној ситуацији, Комисија налази у тачки 50) Обједињеног 

обавештења Европске Комисије о надлежностима, која сматра јединственом 

концентрацијом ситуацију када је матично друштво које врши заједничку контролу у 

другом стицању истовремено и продавац искључиве контроле  у првом стицању. У 

предметној трансакцији то је подносилац пријаве Banco Santander S.A., односно његово 

потпуно зависно друштво Santander Investment. 

       Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода 

Подносилаца пријаве, односно група којима 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 су предложили дефинисање релевантног тржишта 

производа/услуга, полазећи од активности Циљног друштва S3 Spain пре 

реорганизације, као и од тржишта на коме ће пословати Циљна друштва након 

спровођења трансакције, а то су тржишта за кастоди услуге, и администрирање 

фондова. 

        По наводима подносилаца Европска Комисија (ЕК) је у својим ранијим  одлукама, 

сматрала да кастоди услуге припадају тржишту за пружање услуга управљања 

имовином. Међутим, касније је ЕК дошла до закључка да кастоди услуге представљају 

засебно тржиште  које се састоји од салдирања, чувања и слања извештаја о утрживим 

хартијама од вредности купаца. Конкретно, ово тржиште обухвата: чување имовине; 

презентацију хартија од вредности, и пријем хартија од вредности; клиринг и 

платформе за салдирање; обраду прихода и дивиденди; организовање ослобађања од 

пореза по одбитку и повраћај пореза; остале управљачке активности као што су 

обавештавање и решавање питање бонуса, питање права и преузимања, гласање преко 

пуномоћника, аутоматско чишћење неуложене готовине, и услуге извештавања о 

трансакцијама и портфолију. Поред тога ЕК сматра да пружаоци кастоди услуга 

(„Депозитари“), могу пружати одређене врсте услуга које увећавају вредност својим 

кастоди клијентима, укључујући: услуге трговања девизама, позајмљивање хартија од 

вредности, мерење учинка и анализа ризика, управљање готовинским рачунима и 

готовинским средствима повезаним са хартијама од вредности које су на чувању. 

         Кастоди услуге се могу поделити на глобалне кастоди услуге и локалне кастоди 

услуге, које се називају и под-кастоди услугама. Глобалне кастоди услуге се пружају 

инвестиционим субјектима који поседују или управљају инвестицијама са низа 
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међународних тржишта, док се локалне или под-кастоди услуге пружају клијентима 

којима је потребна само локална подршка. Унутар локалних кастоди услуга, могућа је 

подела према примаоцу услуга (институције, становништво и др.), као и даља подела 

кастоди услуга: на услуге које су потребне инвеститорима и на услуге које су потребне 

издаваоцима. Међутим, за потребе ове трансакције, наведене сегментације релевантног 

тржишта кстоди услуга није потребно детаљније објашњавати, имајући у виду да је ЕК 

у многим случајевима даљу поделу  кастоди услуга остављала отвореном. 

 

       Релевантно тржиште администрирањa фондова је ЕК сматрала као једно тржиште  

које се састоји од одређеног броја услуга укључујући, поступање као старалац, 

депозитар или депо банка за заједничке фондове, као и рачуноводство и анализу 

портфолија финансијских инструмената. Осим тога, ЕК је претходно разматрала 

екстернализоване функције (раније их интерно обрађивали менаџери фондова), као 

услуге које увећавају вредност и које чине тржиште за администрирање фондова. Те 

функције укључују услуге оперативе и подршке за менаџере фондова, услуге уплате 

бенефиција, мерење учинка и анализу ризика и консолидовано вођење евиденција. ЕК 

је разматрала даљу поделу између услуга које се пружају институционалним 

клијентима и услуга које се пружају клијентима физичким лицима, међутим ово 

питање је коначно оставила отворено. Стога, Подносиоци пријаве сматрају да у 

предметном случају, ово релевантно тржиште треба дефинисати као тржиште 

администрирања фондова без даље поделе.  

         За потребе ове концентрације Комисија је прихватила предлог подносилаца 

пријаве, па је као релевантно тржиште производа, утврдила два релевантна тржишта, 

односно релевантно тржиште за кастоди услуге и релевантно тржиште 

администрирања  фондова.   

         У погледу релевантног географског тржишта, подносиоци пријаве сматрају да је 

релевантно географско тржиште за глобалне кастоди услуге светско по обиму, или 

најмање на Европском економском  подручју, док би за локалне кастоди услуге 

релевантно географско тржиште било на националном нивоу. За тржиште 

администрирања фондова, подносиоци пријаве су изнели став ЕК која је дефинисање 

релевантног географског тржишта оставила отворено, тј. да ли га треба узети на 

националном нивоу или шире.   

         Комисија је полазећи од своје надлежности да испитује ефекте концентрација по 

конкуренцију на српском тржишту у смислу члана 6. Закона, 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 утврђених 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, Banco Santander S.A., и Циљна друштва уопште нису 

присутни у Србији, а Crédit Agricole S.A., на тржишту Србије није активна на тржишту 

кастоди услуга, нити на тржишту услуга адинистратирања фондова. Стога, учесници у 

концентрације немају тржишне уделе на утврђеним релевантним тржиштима.  
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 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 битних промена у структури релевантног тржишта, нити каквог повећања тржишног 

удела Подносилаца пријаве или Циљних друштава. 

          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. 

 

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).  

  

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

      

     Чедомир Радојчић, члан Савета,с.р. 

  

              

  

 

 


