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Република Србија
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КОНКУРЕНЦИЈЕ
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Датум: 2. август 2019. године

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника Комисије бр:
1/0-06-168/2019-2 од 08. јануара 2019 године, на основу чл. 37. став 2. и 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 6/0-02-588/2019-1, коју је 25. јуна 2019. године поднело привредно друштво DAKR
Holdings Limited, основано и постојеће у складу са законима Републике Кипар, са
регистрованим седиштем на адреси Prodromou & Dimitrakopoulou 2, 5. спрат, 1090,
Никозија, Република Кипар, које заступа пуномоћник, адвокат Бојана Д. Миљановић, из
адвокатске канцеларије Karanović & Partners, са седиштем на адреси Ресавска 23, Београд,
дана 2. августа 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 DAKR
Holdings Limited, са регистрованим седиштем на адреси Prodromou & Dimitrakopoulou 2,
5. спрат, 1090, Никозија, Република Кипар, регистарски број HE 397067, над привредним
друштвом Dentotal Protect S.r.l., са регистрованим седиштем на адреси 24 Mircea Vodă
Blvd., 1. спрат, Букурешт, дистрикт 3, Румунија, јединствени регистрациони код 6812309.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво DAKR Holdings
Limited, дана 3. јула 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.
Образложење
Привредно друштво DAKR Holdings Limited, са регистрованим седиштем на адреси
Prodromou & Dimitrakopoulou 2, 5. спрат, 1090, Никозија, Република Кипар, регистарски
број HE 397067 (у даљем тексту: DAKR Holdings или подносилац пријаве), поднело је 25.
јуна 2019. године преко пуномоћника, адвоката Бојане Д. Миљановић, пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-588/2019-1 (у даљем тексту: пријава).
Комисији је достављена и допуна пријаве 6/0-02-588/2019-2 од 23. јула 2019. године.
Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
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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 DAKR Holdings се налази под директном контролом инвестиционог
фонда Abris CEE Mid-Market Fund III LP, са седиштем на адреси 28 Esplanade, JTC House,
JE2 3QA St Helier, Џерзи, Каналска острва, који је у саставу матичне Abris групе друштава
(у даљем тексту: Abris) са седиштем у Џерзију. Abris је независни инвестициони фонд са
пословним активностима које су углавном везане за подручје Средње, односно Централне
Европе. Abris има разнолик портфолио са инвестицијама у различитим секторима
привреде. У 2018. години Abris је на светском нивоу остварио приход од око [...] евра.
Подносилац пријаве DAKR Holdings није активан на територији Србије, међутим, група
подносиоца јесте активна у Србији путем својих зависних друштава Patent Co. DOO
Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, Мишићево, Суботица, регистарски
број 08829675, шифра делатности 1091 (производња хране за домаће животиње) и DOO
Greentech Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар Краља Петра I, број 7, Нови Сад,
регистарски број 20057696, шифра делатности 3832 (поновна употреба разврстаних
материјала). Абрис има велики број зависних друштава у свету која су под његовом
контролом и са којима чини групу друштава, која представља једног учесника на
тржишту у складу са чланом 5. Закона. У 2018. години Abris је у Републици Србији
остварио приход од око [...] евра преко својих зависних друштава са седиштем у Србији
али и индиректно преко друштава које су имале продаје али немају седиште на територији
Републике Србије.
Предмет преузимања у овој концентрацији је циљно друштво Dentotal Protect S.r.l. (у
даљем тексту: Dentotal), са регистрованим седиштем на адреси 24 Mircea Vodă Blvd., 1.
спрат, Букурешт, дистрикт 3, Румунија, јединствени регистрациони код 6812309. Dentotal
је друштво са ограниченом одговорношћу основано и у складу са законима Румуније.
Главна област пословања циљног друштва је велепродаја фармацеутских производа.
Dentotal је у 2018. години на светском нивоу остварио приход од око [...] евра. Циљно
друштво нема зависна друштва са седиштем у Републици Србији нити је на било који
други начин присутно на истом.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Посматрана трансакција тиче се стицања посредне појединачне контроле од стране Abris
групе друштава (посредством DAKR Holdings), куповином 100% издатог и уплаћеног
капитала Dentotal-а. Предложена трансакција је конзистентна са инвестиционом
стратегијом Abris групе друштава, а то је да инвестира у друштва која имају потенцијал у
различитим индустријама, нарочито у Средњој и Источној Европи.
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Као акт о концентрацији достављен је Уговор о купопродаји удела потписан дана 10. јуна
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.
Подносилац пријаве наводи да је циљно друштво претежно активно у дистрибуцији
опреме и потрошног материјала за стоматолошке ординације. Циљно друштво не
остварује приходе, нити је на било који други начин присутно на тржишту Републике
Србије.
Комисија је прихватила 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 опреме и потрошног материјала за стоматолошке ординације.
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
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да учесници
концентрације нису активни на дефинисаном релевантном тржишту производа у
Републици Србији. Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће
довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на
дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији.
Учесници у концентрацији немају тржишне уделе на утврђеном релевантном тржишту
производа, па немају ни сазнања о величини и вредности релевантног тржишта
производа, нити о тржишним уделима конкурената.
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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).
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије, с.р.
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