„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“.

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-667/2019-5
Датум: 14. август 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 6/0-02-667/2019-1, коју је дана 26. јула 2019. године поднело привредно
друштво CVC Capital Partners SICA V-FIS S.A., сa седиштем на адреси 20 Avenue Monterey,
L-2163 Луксембург, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из ортачког
адвокатског друштва Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 14. августа 2019.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем посредне контроле од стране привредног друштва CVC Capital Partners SICA VFIS S.A., сa седиштем на адреси 20 Avenue Monterey, L-2163 Луксембург, матични број
B138220, преко друштва посебне намене Platin2025 GmbH, са седиштем на адреси c/o
Willkie Farr & Gallagher LLP, An der Welle 4, 60322 Франкфурт на Мајни, Немачка, матични
број HRB 248689 над привредним друштвом Robert Bosch Packaging Technology GmbH, са
седиштем на адреси Stuttgarter Straße 130, 71332 Waiblingen, Немачка, матични број HRB
723501, куповином 100% акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 8. августа 2019. године уплатио износ од
XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво CVC Capital Partners SICA V-FIS S.A., сa седиштем на адреси 20
Avenue Monterey, L-2163 Луксембург, матични број B138220, поднело је 26. јула 2019.
године, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, пријаву концентрације број 6/002-667/2019-1.
Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне од 31. јула 2019. године, Комисија је
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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). Увидом у списе предмета утврђено је да је подносилац пријаве уплатио прописани
износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку на рачун
Комисије за заштиту конкуренције.
О поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, одлучено je посебним
закључком.
Учесници у концентрацији
Учесник у концентрацији, привредно друштво CVC Capital Partners SICA V-FIS S.A., сa
седиштем на адреси 20 Avenue Monterey, L-2163 Луксембург, матични број B138220 (у
даљем тексту: подносилац пријаве) послује у саставу CVC инвестиционих фондова (у
даљем тексту: CVC фондови). CVC фондови имају уделе у великом броју компанија
активним у различитим индустријама, првенствено у Европи, САД-а и АзијскоПацифичком региону. CVC фонд који је релевантан за предметну концентрацију је CVC
фонд VII. Привредно друштво Platin2025 GmbH је новоосновано друштво посебне намене за
потребе предметне трансакције које ће бити у индиректном потпуном власништву CVC
фондова на затварању трансакције. Према наводима подносиоца пријаве, CVC фонд VII у
Републици Србији има једно регистровано зависно друштво, TMF Services d.o.o., матични
број 17374796, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 64а, Београд-Нови
Београд. Претежна регистрована делатност овог друштва односи се на рачуноводствене,
књиговодствене, ревизорске послове и пореско саветовање (шифра делатности: 6920).
Подносилац пријаве је навео да је последња година за коју су доступни консолидовани
ревидирани финансијски подаци 2017. година. Према наводима у пријави, привредна
друштва коју контролишу CVC фондови су у 2017. години на светском тржишту остварили
укупан приход од [...] евра, а у Републици Србији [...] евра. Подносилац пријаве је
доставио и ревидиране финансијске извештаје CVC фонда VII за 2018. годину.
Учесник у концентрацији, привредно друштво Robert Bosch Packaging Technology GmbH, са
седиштем на адреси Stuttgarter Straße 130, 71332 Waiblingen, Немачка, матични број HRB
723501 (у даљем тексту: циљно друштво или RBPT група) је добављач процеса и
технологије паковања (енгл. process and packaging technology), који пружа технолошки
напредну опрему за паковање и услуге купцима у прехрамбеној и фармацеутској
индустрији. Циљно друштво је глобална компанија са око 5.900 запослених на 48 локација.
Циљно друштво је директни и/или идиректни власник акција и/или удела у зависним
друштвима (у даљем тексту: циљна зависна друштва). Списак циљних зависних друштава
налази се у прилогу акта о концентрацији, „Пројекат Platin, Уговор о купопродаји“. Једини
акционар циљног друштва је привредно друштво Robert Bosch GmbH, са регистрованим
седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични
број HRB 14000.
RBPT група је основана 1974. године као дивизија привредног друштва Robert Bosch GmbH
и надовезује се на дугогодишње искуство у развоју и производњи појединачних машина,
линија и холистичких система. Пословне активности циљног друштва укључују резервне
делове, модернизацију, теренске услуге и решења с додатном вредношћу. RBPT група има
две пословне јединице, за храну и фармацију. Одвојена пословна јединица за храну има
седиште у Швајцарској, док је пословна јединица за фармацију са седиштем у Немачкој.
Локације се генерално додељују одређеној групи производа у оквиру једне од ове две
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пословне јединице, изузев мањег броја „мешаних“ локација. Асортиман производа и услуга
обухвата технологију пуњења, процесирања и паковања за фармацеутски и кондиторски
сектор, као и решења за паковање за робу у мањим или већим комадима (енгл. piece and bulk
goods) у прехрамбеној индустрији, као и за производе за здравље и личну хигијену. Високо
квалификовани стручњаци развијају и производе холистичке системе за фармацеутску,
прехрамбену и кондиторску индустрију. Европски производни погони компаније Bosch
Packaging Technology налазе се у Немачкој, Данској, Аустрији, Француској, Великој
Британији, Холандији, Швајцарској и Словачкој. RBPT група одржава производне погоне у
Бразилу, Кини, САД, Јапану, Јужној Африци, Тајланду и Индији.
Према наводима у пријави, циљно друштво нема производне капацитете у Републици
Србији. Његове активности у Републици Србији се састоје од продаје машина за прераду и
паковање, као и пружање пратећих услуга, за фармацеутску и прехрамбену индустрију, уз
подршку заступника у продаји.
Према наводима у пријави, циљно друштво је у 2018. години остварило укупан приход од
[...] евра у свету, док је на територији Републике Србије имало приход од [...] евра.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен „Пројекат Platin, Уговор о купопродаји“ У
у даљем тексту: Уговор), који је закључен 11. јула 2019. године, између привредног
друштва Robert Bosch GmbH у својству продавца, и привредног друштава Platin2025 GmbH,
у својству купца.
Предложеном трансакцијом, подносилац пријаве привредно друштво CVC Capital Partners
SICA V-FIS S.A. ће стећи посредну контролу, а привредно друштво Platin2025 GmbH
непосредну контролу над привредним друштвом Robert Bosch Packaging Technology GmbH
и његовим зависним друштвима, односно циљном групом друштава у складу са наведеним
Уговором.
Услови за подношењe 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 у концентрацији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка
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.
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Подносилац пријаве је предложио да се релевантнo тржиштe производа дефинишe као
тржиште производње и продаје машина за прераду и паковање за фармацеутску и
прехрамбену индустрију, укључујући продају резервних делова и пружање повезаних
услуга.
У пријави је наведено да се начин класификације различитих машина и технологија
разликује у томе да ли се они користе за прераду или паковање (тј. примарно, секундарно
или коначно паковање), или су комплементарни. Обрада се генерално односи на машине и
опрему за производњу, дизајн, управљање и развој производа мноштва дозних облика.
Полазни производи су прашци, гранулати, течности и расути материјали произведени од
стране фармацеутске, прехрамбене и хемијске индустрије. Даља сегментација је такође
сматрана релевантним у погледу разликовања, између различитих врста прераде, које су
направљене на основу сврхе, тј. да ли се прерада односи на храну, производе за
домаћинство и козметику („прерада у домаћинству“), с једне стране, или за фармацеутске
производе, с друге стране. У поређењу са машинама за прераду хране, машине за прераду
фармацеутских производа подлежу строжим захтевима у погледу стерилности паковања и
тачности количина пуњења. Прехрамбени производи захтевају поступке асептичке прераде,
док фармацеутски производи обично захтевају стерилну амбалажу. Код хране, одступања и
варијације мале количине обично нису проблем, док код фармацеутских производа,
одступања ове врсте могу имати озбиљне здравствене последице. С друге стране, машине и
технологије за паковање постоје у различитим облицима. Примарно паковање је термин
који се користи за означавање амбалаже која одмах затвара робу. Секундарна амбалажа у
овом случају односи се на амбалажу која се користи за спајање већ упакованих производа нпр. за транспортне сврхе (нпр. машине за цртање, аутоматско заптивање пакета, машине
које се користе за слагање лименки за пиће заједно). Терцијарна амбалажа је слагање и
осигуравање већег броја већ примарно или секундарно запаковане робе на палетама.
Машине за палетизацију такође формирају сопствено одвојено тржиште. Подносилац
пријаве је навео да циљно друштво није активно у завршном (коначном) паковању.
Машине за паковање се такође разликују у зависности од производа. Машине за паковање
се могу разликовати између машина за паковање (течних) намирница, за козметику, за
фармацеутске производе, за кондиторске производе и за карбонизована пића. Машине за
такве индустријске секторе, понекад се значајно разликују у њиховој конструкцији и
хигијенским стандардима које треба применити. Такође, у неким секторима, као што су
прехрамбени производи, може се направити разлика на основу примењивог хигијенског
стандарда машина за паковање између машина за асептично и не-асептично паковање
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од
делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је у овом
случају, прихватила предлог подносиоца пријаве, и одредила релевантно тржиште
производа као тржиште производње и продаје машина за прераду и паковање за
фармацеутску и прехрамбену индустрију, укључујући продају резервних делова и пружање
повезаних услуга. Комисија сматра да у овом случају није неопходно додатно сегментирати
релевантно тржиште производа, имајући у виду ефекте предметне концентрације.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише на
националном нивоу. Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве, те је релевантно
географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је користила податке које је
доставио подносилац пријаве. Подносилац пријаве је навео да није био присутан на
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релевантном тржишту производа у Републици Србији у 2018. години, а да су активности
циљног друштва веома ограничене. Према проценама подносиоца пријаве вредност
релевантног тржишта производа у Републици Србији у 2018. години износила је [...] евра.
Према проценама RBPT групе, приход од [...] евра остварен је на дефинисаном
релевантном тржишту производа у Републици Србији односио се на пружање услуга
постпродајне подршке (енгл. after-sales services), резервне делове, услуге модернизације,
услуге на терену и услуге додатне вредности укључујући ткз. Industry 4.0. (енгл. field service
& value added services including Industry 4.0). На основу наведених процена, тржишни удео
циљне групе на релевантном тржишту производа у Републици Србији у 2018. години
износио је /0-5/%.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на територији Републике Србије, Комисија
је закључила да предметном трансакцијом не долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији на територији Републике Србије. Комисија је
закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до негативних
вертикалних ефеката, кроз могућност затварања узводних и низводних тржишта 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 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, 93/2014,106/2015 и
95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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