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          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. 

 
 

 
 
 

 
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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави 
концентрације број: 6/0-02-645/2019-1 друштва CTH Invest S.A., са регистрованим седиштем 
на адреси Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија, поднетој 18. јула 2019. године 
преко пуномоћника, адвоката Дарије Огњеновић и осталих адвоката из ортачког 
адвокатског друштва Прица и партнери из Београда, Ресавска бр. 31, дана 27. августа 2019. 
године, доноси следеће 

 
 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје стицањем контроле друштва CTH Invest S.A., са регистрованим седиштем на 
адреси Place de la Sainte-Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија, регистарски број: 0660.681.450, над 
друштвима: Kelsen, Inc., са регистрованим седиштем на адреси Marcus Drive, Suite 101, 
Melville, New York, Сједињене Америчке Државе, Kelsen Group A/S, са регистрованим 
седиштем на адреси Bredgade 27, 8766 Norre Snede, Данска, Kelsen South Africa (Pty) Ltd., са 
регистрованим седиштем на адреси The Colloseum, First Floor, Century Way, Office No. 25, 
Century City, Cape Town 7441, Република Јужна Африка, Kjeldsens Limited са регистрованим 
седиштем на адреси 25/F, Cambridge House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong 
Kong, Народна Република Кина и Kjeldsens Campbell (Shanghai) Management Ltd., са 
регистрованим седиштем на адреси 604, 6/F, Block C, No 169, Taigu Road, Pilot Free Trade 
Zone, Shanghai, Народна Република Кина, куповином 100% удела у наведеним друштвима 
од њиховог досадашњег власника, друштва Campbell Soup Company из Сједињених 
Америчких Држава. 

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације CTH Invest S.A. 

уплатио ХХХ евра дана 22. августа 2019. године на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку. 
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Образложење 

 

Друштво CTH Invest S.A., са регистрованим седиштем на адреси Place de la Sainte-
Alliance 16, 1180 Uccle, Белгија, регистарски број: 0660.681.450 (у даљем тексту: CTH или 
подносилац Пријаве), је поднело 18. јула 2019. године Комисији за заштиту конкуренције (у 
даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0-02-645/2019-1 (у даљем тексту: 
Пријава) која настаје стицањем контроле подносиоца Пријаве над друштвима: Kelsen, Inc., 
са регистрованим седиштем на адреси Marcus Drive, Suite 101, Melville, New York, 
Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: Kelsen U.S.А.), Kelsen Group A/S, са 
регистрованим седиштем на адреси Bredgade 27, 8766 Norre Snede, Данска (у даљем тексту: 
Kelsen Group), Kelsen South Africa (Pty) Ltd., са регистрованим седиштем на адреси The 
Colloseum, First Floor, Century Way, Office No. 25, Century City, Cape Town 7441, Република 
Јужна Африка (у даљем тексту: Kelsen South Africa), Kjeldsens Limited са регистрованим 
седиштем на адреси 25/F, Cambridge House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong 
Kong, Народна Република Кина (у даљем тексту: Kjeldsens Hong Kong) и Kjeldsens Campbell 
(Shanghai) Management Ltd., са регистрованим седиштем на адреси 604, 6/F, Block C, No 
169, Taigu Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, Народна Република Кина (у даљем тексту: 
Kjeldsens Shanghai), куповином 100% удела у наведеним друштвима од њиховог 
досадашњег власника, друштва Campbell Soup Company са регистрованим седиштем на 
адреси 1 Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1701, Сједињене Америчке Државе (у 
даљем тексту: Campbell Soup). 

Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Дарије Огњеновић и осталих 
адвоката из Прица и партнери оад из Београда, Ресавска бр. 31. 

С обзиром да поднета документација није била у свему усклађена са Уредбом о 
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у 
даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допуном Пријаве заведеном у 
Комисији под бројем: 6/0-02-645/2019-4 од 6. августа 2019. године. 

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета 
Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за 
поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у 
ставу II диспозитива. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) поставио 
и Захтев за заштиту података поднеском број:  6/0-02-645/2019-3 од 2. августа 2019. године, 
а тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве и докумената која су 
предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву је 
одлучено посебним закључком. 

 
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи. 
 
Учесници у концентрацији 
 

CTH је белгијско друштво основано августа 2016, чија је пословна делатност 
комплетирање, у било ком облику, свих индустријских, комерцијалних, финансијских, 
покретних или непокретних имовина које су директно повезане са стварањем, управљањем 
и финансирањем било ког предузећа или друштва чији је циљ обављање било које 
активности, без обзира на њихову форму, као и управљање и развој, било стални или 
привремени, портфолијем креираним у ту сврху. Као холдинг друштво припада CTH групи 
друштава (у даљем тексту: CTH Група).  
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CTH је повезан са Ferrero групом друштава (у даљем тексту: Ferrero Група). Крајњи 
власник CTH-а/Ferrero Групе јесте физичко лице, Ђовани Фереро. 

CTH Група је произвођач хране, активна у производњи и продаји слаткиша и других 
слатких производа (нпр. чоколадних слаткиша, бомбона, ужина и слатких намаза). Од 2013. 
године, CTH Група је, такође, активна у набавци и испоруци јестивих и орашастих 
производа, посебно лешника. Такође је активна у производњи и продаји кекса, у 
ограниченој мери, од стицања Delacre групе 2016. године.  

CTH Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона.  
CTH Група је у 2018. години остварила на светском тржишту укупан приход од […] 

евра. 
CTH Група/Ferrero Група има следеће повезано/зависно друштво у Републици 

Србији:   
AGRISER d.o.o. Aleksa Šantić, са регистрованим седиштем на адреси Школска 9а, 

Алекса Шантић, Сомбор, Република Србија, матични број: 20980974, претежна делатност: 
гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа – шифра 0125 (у даљем тексту: 
AGRISER). Ово друштво је основано крајем 2013. године, а његов члан је луксембуршко 
друштво FERRERO TRADING LUX S.A., регистарски број: В 46117, са 100% удела. 

AGRISER је у 2018. години остварио у Републици Србији укупан приход од 605.000 
евра. 

Ferrero Група је у 2018. години остварила у Републици Србији укупан приход од […] 
евра. 

У предметној концентрацији циљна друштва су: 
 

1. Kelsen U.S.А. – његову делатност чине пословне активности маркетинга, 
дистрибуције и продаје колачића од маслаца, вафла и кекса; 

2. Kelsen Group - његову делатност чине пословне активности производње, маркетинга, 
дистрибуције и продаје колачића од маслаца, вафла и кекса;  
и зависна друштва Kelsen Group-е:  

3. Kelsen South Africa - његову делатност чине пословне активности маркетинга и 
продаје слатког кекса и других прехрамбених производа; 

4. Kjeldsens Hong Kong – његову делатност чине пословне активности маркетинга, 
дистрибуције и продаје колачића од маслаца, вафла и кекса; 

5. Kjeldsens Shanghai – његову делатност чине пословне активности маркетинга, 
дистрибуције и продаје колачића од маслаца, вафла и кекса. 

 
У даљем тексту наведена циљна друштва ће, ради прегледности, бити означена као 

Циљно пословање. 
Циљно пословање је део групе друштава Cambell Soup Company, мултинационалне 

прехрамбене компаније која производи квалитетне супе и једноставна јела, пића, 
грицкалице и запаковану свежу храну. Ово пословање је активно у пословима маркетинга, 
дистрибуције и продаје колачићи од маслаца, вафли и кекса, а и власник је два производна 
погона […], оба у Данској. Своје производе комерцијализује под именом бренда Kjeldsens и 
Royal Danks и под именима приватних брендова. 
 Циљно пословање нема регистрована зависна друштва, а ни пословних активности у 
Републици Србији, било директно или индиректно, као ни планове да уђе на домаће 
тржиште. 

Циљно пословање је у 2018. години остварило на светском тржишту приход од […] 
евра. 
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Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Према наводима у Пријави, Campbell Soup Company ће преко зависних друштава 
CanFin Holdings-а, Inc. и Campbell Luxembourg Holdings-а S.a.r.l. продати CTH-у њен 
целокупан власнички удео у Циљном пословању. На описани начин CTH ће стећи контролу 
над Циљним пословањем. 
 У вези са наведеним, Комисији је достављен Уговор о куповини акција закључен 12. 
јула 2019. године између CTH-а као купца, CanFin Holdings-а као продавца и Campbell Soup 
Company као крајњег матичног друштва продавца. Предмет продаје су сви власнички удели 
у друштвима у саставу Циљног пословања, а чији су тренутни власници CanFin Holdings, 
Inc. и његово зависно друштво Campbell Luxembourg Holdings-а S.a.r.l., односно Campbell 
Soup Company као посредни власник. 

С обзиром да су у Уговору о куповини акција од 12. јула 2019. године, у свим 
његовим деловима, исказане воље његових потписника да закључе трансакцију и исту 
спроведу, чиме ће подносилац Пријаве стећи контролу над Циљним пословањем, Комисија 
га је прихватила као правни основ предметне концентрације. 

[…]. 
[…]. 

 
 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 У предметном случају настаје  концентрација у смислу члана 17. став 1. тачка 2) 
Закона. 
 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 
концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих 
оствареном на тржишту Републике Србије у 2018. години – 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 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“, број 
89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 
географском тржишту. 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. 
 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и следеће 
уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у концентрацији, 
првенствено имајући у виду оне Циљног пословања. 

Као што је у Пријави наведено, Циљно пословање није присутно на тржишту 
Републике Србије. Следствено, спровођењем предметне концентрације на домаћем 
тржишту неће доћи до хоризонталних преклапања пословних активности учесника у 
концентрацији. Имајући у виду наведено, подносилац Пријаве је изнео став да нема потребе 
да се дефинише релеватно тржиште.  

Ипак, зарад потпуности података, полазећи од тога да су и CTH и Циљно пословање 
пословно активни на тржишту производње и продаје кекса, подносилац Пријаве је као 
релевантно тржиште у предметном случају предложио тржиште производње и продаје 
кекса, националног обима.  
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  Кекс је печени производ од брашна, масти, шећера, млека, јаја и прашка за пециво. 
Такође, као састојци ароме, могу се додавати: кафа, чоколада, ванила и друго. Производе се 
у више облика и могу бити слатки или слани. Они се конзумирају првенствено као 
грицкалице или приликом уживања у породичним тренуцима (уз чај или кафу или као део 
доручка, на пример у Шпанији) када се деле. Продају се у паковањима, а не у једној 
порцији. Кекс може да се продаје под марком произвођача или под именом трговца.  

Домаће друштво-AGRISER, у складу са претходно наведеним, није присутно на 
тржишту које је релевантно за предметну концентрацију. 

Како је претходно наведено, CTH Група производи и продаје кекс, у ограниченој мери 
(од стицања Delacre групе 2016. године, а,такође, је активна и на следећим тржиштима:  

1 тржиште производње и продаје чоколадних слаткиша у Републици Србији, 
2 тржишту производње и продаје шећерних слаткиша у Републици Србији,  
3 тржишту производње и продаје слатких намаза у Републици Србији,  
4 тржишту производње и продаје свежих млечних слаткиша и слатких ужина у 

Републици Србији,  
5 тржишту производње и продаје сладоледа који се конзумира код куће у Републици 

Србији. 
[…].  
[…]. 
Комисија је, у највећој мери, прихватила наведену аргументацију и релевантно 

тржиште производа дефинисала као: 
- тржиште производње и велепродаје кондиторских производа. 

Комисија је у својој досадашњој пракси, тржиште кондиторских производа одредила 
као целовито релевантно тржиште које обухвата производе на бази какаоа (чоколада и 
сродни производи), производе на бази брашна (кекс, вафли и сродни производи), производе 
на бази шећера (бомбоне, жвакаће гуме и сродни производи) и слане грицкалице. 

Комисија је заузела став да у предметном случају није потребна додатна 
сегментација релевантног тржишта производа, имајући у виду ефекте предметне 
концентрације. 
 Као релевантно географско тржиште подносилац Пријаве је Комисији предложио 
територију Републике Србије, у складу са њеним надлежностима, што је Комисија и прихватила. 
 Подносилац Пријаве је, ради потпуности исте, доставио Комисији податке који се 
тичу обима и вредности продаје у еврима, као и процене тржишних удела, за CTH Групу и 
конкуренте на предложеним тржиштима 1-5 у Републици Србији у 2018. години, као и 
укупне величине ових тржишта. Наведени подаци припадају базама/извештајима и 
истраживањима тржишта професионалних пружаоца података о тржишту, којима је 
Комисија дала информативан значај. 
  

Оцена ефеката концентрације 
 

 С обзиром на наводе у Пријави да Циљно пословање није присутно у Републици 
Србији, Комисија оцењује да између учесника у концентрацији у Републици Србији нема 
преклапања на утврђеном релевантном тржишту, из ког разлога ће конкурентска ситуација 
на истом остати непромењена.  

Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном 
случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу 
диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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. 
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 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 RС“, 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. 

 

 


