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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“ број 49/2011), одлучујући
по пријави концентрације број 6/0-02-774/2019-1, коју су дана 17. септембра 2019.
године поднела привредна друштва La Caisse des dépôts et consignations, са
регистрованим седиштем на адреси 56, rue de Lille, 75007 Париз, Француска; La Caisse
Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, са регистрованим седиштем на
адреси 8-10, rue d’Astorg, 75008 Париз, Француска; Predica Prévoyance Dialogue du
Crédit Agricole S.A., са регистрованим седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession,
75015 Париз, Француска и Omnes Capital, са регистрованим седиштем на адреси 37-41,
rue du Rocher, 75008 Париз, Француска, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић
из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови
Београд, дана 21. октобра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем заједничке контроле друштава La Caisse des dépôts et consignations, са
регистрованим седиштем на адреси 56, rue de Lille, 75007 Париз, Француска, матични
број 180 020 026; La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, са
регистрованим седиштем на адреси 8-10, rue d’Astorg, 75008 Париз, Француска,
матични број 343 115 135; Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., са
регистрованим седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession, 75015 Париз, Француска,
матични број 334 028 123, и Omnes Capital, са регистрованим седиштем на адреси 3741, rue du Rocher, 75008 Париз, Француска, матични број 428 711 196, над друштвом
Predica Energies Durables SAS, са регистрованим седиштем на адреси 37-41 rue du
Rocher, 75008 Париз, Француска, матични број 799 325 188.

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве уплатили дана 23. септембра 2019. године
износ од XXX и доплатили дана 1. октобра 2019. године износ од XXX на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно представља прописани износ накнаде
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредна друштва La Caisse des dépôts et consignations, са регистрованим седиштем на
адреси 56, rue de Lille, 75007 Париз, Француска, матични број 180 020 026; La Caisse
Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama, са регистрованим седиштем на
адреси 8-10, rue d’Astorg, 75008 Париз, Француска, матични број 343 115 135; Predica
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., са регистрованим седиштем на адреси 50-56
rue de la Procession, 75015 Париз, Француска, матични број 334 028 123 и Omnes Capital,
са регистрованим седиштем на адреси 37-41, rue du Rocher, 75008 Париз, Француска,
матични број 428 711 196, (која ће у даљем тексту заједнички бити означена као
подносиоци пријаве), поднела су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), 17. септембра 2019. године, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић из
адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови
Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-774/2019-1.
Увидом у достављену документацију, и допунe пријаве од 18. септембра и 4. октобра
2019. године, Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са
Уредбом 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. 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.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), подносиоци пријаве су поднели 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.
1. Учесници концентрације
Подносилац пријаве, привредно друштво La Caisse des dépôts et consignations, са
регистрованим седиштем на адреси 56, rue de Lille, 75007 Париз, Француска, матични
број 180 020 026, (у даљем тексту: CDC), је посебно француско друштво јавног статуса
основано законом од 28. априла 1816. године. CDC испуњава циљеве од општег
интереса за подршку јавним политикама које спроводе француска држава и локалне
власти, и обавља активности које су отворене за конкуренцију. Ове последње
активности обавља преко својих зависних друштава, а исте су груписане у четири
области: i) некретнине, ii) животна средина и енергија, iii) услуге и iv) капитална
улагања.
Друштво CDC има два повезана друштва у Републици Србији:
-

Egis d.o.o. Beograd-Stari Grad, са регистрованим седиштем на адреси Трг Николе
Пашића 2, Београд-Стари Град, Србија, и матичним бројем 20815264 (у даљем
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тексту: Egis Србија). Претежна делатност овог друштва обухвата инжењерске
делатности и техничко саветовање (шифра делатности: 7112). Ово друштво се
бави надзором радова и пружањем помоћи власницима пројеката на
транспортним инфраструктурним пројектима (пут, железница, мостови) и
инфраструктурним пројектима животне средине (вода) у Србији, Северној
Македонији, Црној Гори и Босни и Херцеговини; спровођењем инжењерских
студија за транспортне инфраструктурне пројекте (метро, железница, мостови) у
Србији и Хрватској; и развојем пословања у областима деловања Egis групе у
Србији, Северној Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској;
-

CMA CGM d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Булевар
Милутина Миланковића 23/1, Београд-Нови Београд, Србија, и матичним бројем
20273283 (у даљем тексту: CMA CGM Србија). Претежна делатност овог
друштва обухвата остале пратеће делатности у саобраћају (шифра делатности:
5229). Ово друштво се бави продајом и услугама везаним за бригу о купцима у
вези са комерцијалним превозом робе контејнерима морским путем.

Укупан приход који је друштво CDC остварило у свету у 2018. години износи око […],
док је у Србији у истом периоду друштво остварило приход од око […].
Други подносилац пријаве је привредно друштво La Caisse Nationale de Réassurance
Mutuelle Agricole Groupama, са регистрованим седиштем на адреси 8-10, rue d’Astorg,
75008 Париз, Француска, матични број 343 115 135, (у даљем тексту: Groupama).
Groupama је француска група друштава која је углавном активна у сектору осигурања
(где нуди неживотно осигурање, животно и здравствено осигурање, осигурање имовине
и осигурање од одговорности), сектору финансијских услуга (управљање имовином и
услуге у вези са некретнинама) и, у мањој мери, у банкарском сектору. Groupama група
није активна и нема регистровано присуство у Републици Србији. Укпан приход који је
друштво Groupama остварило у свету у 2018. години износи […].
Трећи подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле у предметној трансакцији je
Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole SA, са регистрованим седиштем на
адреси 50-56 rue de la Procession, 75015 Париз, Француска, матични број 334 028 123 (у
даљем тексту: Predica). Predica је друштво које послује у сектору животног и
здравственог осигурања и у потпуном је власништву друштва Crédit Agricole Assurances
S.A. (у даљем тексту: CAA), које је у потпуном власништву друштва Groupe Crédit
Agricole S.A. (у даљем тексту: GCA). GCA је кооперативна финансијска институција,
углавном активна у банкарском сектору и сектору осигурања, и нуди услуге банкарства
са становништвом, корпоративног банкарства, инвестиционог банкарства, приватног
банкарства и услуге управљања богатством и имовином. Укупан приход који је Crédit
Agricole група остварила у свету у 2018. години износи […].
Predica није активна и нема регистровано присуство у Србији. У Србији су активна два
друштва која припадају Crédit Agricole групи и то:
- Crédit Agricole bankа Srbija a.d. Novi Sad, банка регистрована у Србији, матични
број 08277931, са седиштем у Новом Саду, улица Браће Рибникар 4-6. Банка
поседује мрежу од око 80 експозитура у Србији, и нуди широк спектар
банкарских услуга приватним корисницима, малим предузећима, друштвима
активним у пољопривреди и корпоративним клијентима.
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- CA Leasing Srbija 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 banka Srbija, које
нуди услуге финансијског лизинга за покретне ствари (вoзила и опрема),
приватним корисницима и корпоративним клијентима, превасходно у Београду,
Новом Саду и Чачку.
Укупан приход који су друштва Crédit Agricole групе остварила у Србији у 2018.
години износи […].
Четврти подносилац пријаве у предметној трансакцији је Omnes Capital, са
регистрованим седиштем на адреси 37-41, rue du Rocher, 75008 Париз, Француска,
матични број 428 711 196, (у даљем тексту: Omnes). Omnes је независно друштво за
управљање портфолијом (société de gestion de portefeuille), овлашћено од стране Управе
за тржиште Француске (у даљем тексту: AMF). […].
Omnes прикупља финансијско учешће од инвеститора широм света (институционалних
инвеститора или инвеститора физичких лица који инвестирају директно или путем
својих холдинг друштава). Omnes је активан у различитим сегментима приватног
капитала, међу којима су капитал за раст, ризични капитал, инфраструктура,
обновљиви извори енергије, заједничка улагања, итд. […]
Omnes и његова зависна друштва немају активности у Републици Србији. Ниједно
друштво које је под контролом једног или више Omnes фондова није остварило никакав
приход у Републици Србији у 2018. години, док је у свету Omnes група у 2018. години
остварила приход од […].
Циљно друштво у предметној трансакцији је Predica Energies Durables SAS, са
регистрованим седиштем на адреси 37-41 rue du Rocher, 75008 Париз, Француска,
матични број 799 325 188 (у даљем тексту: PED или циљно друштво). PED је
инвестиционо друштво чија је сврха улагање у имовину која се налази у Француској
путем субјеката који треба да инвестирају у сектор обновљиве енергије, нарочито у све
врсте копнених платформи (ветроелектране и/или соларне електране). У том циљу, PED
поседује неколико електрана и обезбеђује потребна средства за покретање нових
пројеката којима ће се управљати преко друштава посебне намене, SPV, а то су Futures
Energies Investissements Holding (у даљем тексту: FEIH) и Futures Energies
Investissements Holding 2 (у даљем тексту: FEIH 2 и, заједно са FEIH, у даљем тексту:
FEIH друштва).
Сваки SPV поседује једну или више копнених ветроелектрана и соларних електрана.
FEIH друштва су активна на тржишту за производњу и велепродају електричне
енергије у Француској.
PED, стога, директно поседује: (i) 50% удела и гласачких права у FEIH-у, које је société
par actions simplifiée, друштво основано у складу са законима Француске, са
регистрованим седиштем на адреси 215, rue Samuel Morse Le Triade II, 34000
Montpellier, и регистарским бројем 523 287 688, и (ii) […] удела и гласачких права у
FEIH 2, француском société par actions simplifiée, друштву основаном у складу са
законима Француске, са регистрованим седиштем на адреси 215 rue Samuel Morse Le
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Triade II, 34000 Montpellier, и регистарским бројем 838 290 146, које поседују власничке
уделе у пројектним компанијама које су власници соларних електрана и
ветроелектрана.
Преостали део удела и гласачких права у друштвима FEIH (50%) и FEIH 2 ([…]) је у
власништву Engie-а, индустријског друштва које је активно у сектору гаса, електричне
енергије и енергетских услуга.
PED је тренутно под заједничком контролом друштва Predica (које поседује […] удела
и гласачких права у PED-у) и друштва Omnes […].
PED група друштава није активна у Републици Србији и нема регистровано присуство
у Републици Србији, док је у свету група остварила приход од […].
2. Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна концентрација се односи на стицање заједничке контроле над циљним
друштвом од стране подносилаца пријаве. PED, циљно друштво у предложеној
трансакцији, је инвестиционо друштво које је тренутно под заједничком контролом
друштва Predica ([…]) и друштва Omnes. Predica, као власник […] удела и гласачких
права у PED-у има одлучујући утицај на стратешке одлуке PED-а. Omnes је именован за
председавајућег (Président) PED-а, тако да Omnes представља PED у односима са
трећим лицима и има широка овлашћења да, у свим околностима и на основу
дискреционе одлуке, поступа у име PED-а у границама корпоративне сврхе.
Предложена трансакција састоји се у куповини удела и гласачких права у PED-у од
стране CDC-а, у износу од 22%, и друштва Groupama, у износу од 18%, од друштва
Predica. Наведена куповина удела представља концентрацију јер доводи до промена у
квалитету контроле у PED-у. Наиме, PED је тренутно под заједничком контролом
друштава Predica и Omnes док ће, након спровођења предложене трансакције, оно бити
под заједничком контролом друштава Predica, Omnes, CDC и Groupama. Након
спровођења предложене трансакције PED ће бити у власништву друштава Predica
(60%), CDC (22%) и Groupama (18%). С тим у вези, дана 6. септембра 2019. године,
Финансијски инвеститори су закључили Уговор о купопродаји удела у погледу удела у
PED-у.
Као део предложене трансакције, постојећа управљачка структура PED-а и постојећа
улога Omnes-а биће измењене. Наиме и поред тога што неће имати удео у PED-у,
Omnes ће након спровођења предложене трансакције [...].
Omnes ће такође задржати своја овлашћења која се односе на идентификацију, процену,
избор и извршење свих инвестиција и дезинвестиција у складу са инвестиционом
политиком PED-а, те учествовати у спровођењу инвестиционе политике PED-а и
праћењу реализованих инвестиција. С обзиром да су активности PED-а ограничене на
инвестирање у сектор обновљиве енергије у Француској, Omnes-ова овлашћења у
погледу PED-ове инвестиционе политике омогућавају Omnes-у да врши одлучујући
утицај на стратешке одлуке PED-а, те тиме и контролу над PED-ом.
Након спровођења предложене трансакције, CDC и Groupama ће, на исти начин као и
Predica, деловати као основни инвеститори за обављање PED-ових активности, у мери у
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којој ће PED-у ставити на располагање средства намењена спровођењу инвестиционих
пројеката у сектору обновљиве енергије у Француској.
3. Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 3). Закона. На основу достављених података о висини укупних
прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и
тржишту Републике Србије у 2018. години, Комисија је утврдила да су подносиоци
пријаве имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника у
концентрацији у 2018. години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као
услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације
благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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.
У оквиру сектора електричне енергије, Европска комисија и национални органи за
конкуренцију (укључујући и Комисију) традиционално разликују (i) тржиште за
производњу и велепродају електричне енергије, (ii) тржиште за трговину електричном
енергијом, (iii) тржиште за пренос електричне енергије (пренос електричне енергије на
даљину на међусобно повезаној мрежи високог напона), (iv) тржиште помоћних услуга
(уравнотежење напона и фреквенције на преносном систему), (v) тржиште
дистрибуције електричне енергије (пренос електричне енергије од преносног система
до потрошача на систему средњег и ниског напона), и (vi) тржиште малопродаје
електричне енергије (коначна испорука електричне енергије).
За потребе предложене трансакције, подносиоци пријаве наводе да су релевантна
следећа тржишта:
-

тржиште за производњу и велепродају електричне енергије у Француској – где
су активна друштва PED, Predica, Omnes и CDC; и

-

тржиште за пренос електричне енергије у Француској – где је, као једини
пружалац услуга, активан Réseau de transport d’électricité (у даљем тексту:
„RTE“), француски оператер преносне мреже електричне енергије.

Када је питању тржиште за производњу и велепродају електричне енергије Европска
комисија је утврдила постојање тржишта за производњу и велепродају електричне
енергије, на којем ове две активности формирају јединствено тржиште. Ово тржиште
укључује производњу домаће електричне енергије, као и физички увоз електричне
енергије путем интерконектора, ради продаје или препродаје малопродавцима,
трговцима и, у мањој мери, великим индустријским крајњим купцима. Европска
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комисија такође сматра да на овом тржишту не треба правити разлику између
различитих извора производње електричне енергије (гас, угаљ, нуклеарни извори, вода,
сунце, ветар и други).
Што се тиче другог релевантног тржишта, Европска комисија је разматрала постојање
сегментације унутар сектора преноса електричне енергије, у случају преноса
електричне енергије који укључује „прекогранични ток“ путем међусобно повезаних
водова. Међутим, о овом питању Европска комисија још увек није одлучила. У
контексту предложене трансакције, подносиоци пријаве сматрају да ово питање може
остати отворено, имајући у виду да предложена трансакција неће довести до било какве
забринутости у погледу примене права конкуренције у оквиру било које дефиниције
релевантног тржишта за пренос електричне енергије.
Међутим, с обзиром на одсуство ефеката предложене трансакције на било којем од
наведених тржишта у Републици Србији, подносиоци пријаве су мишљења да тачна
дефиниција наведених тржишта може остати отворена.
Комисија је делимично прихватила предлог подносилаца пријаве и за потребе
предложене трансакције одредила следећа релевантна тржишта производа: тржиште за
производњу и велепродају електричне енергије и тржиште за пренос електричне
енергије.
Када је у питању дефиниција релевантног географског тржишта, подносиоци пријаве
наводе да Европска Комисија сматра да су горе наведена релевантна тржишта
национална по обиму. Комисија је, у складу са својим законским надлежностима,
ефекте пословне трансакције са становишта утицаја на конкуренцију процењивала у
оквиру националне територије. Стога је као релевантно географско тржиште, утврђено
тржиште Републике Србије.

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 на релевантном тржишту у Србији и да неће имати никаквог утицаја на
конкуренцију у Републици Србији. Ово из следећих разлога. У Републици Србији, CDC
је активан преко своја два повезана друштва (Egis Србија и CMA CGM Србија), где је
остварио приход од око […] у 2018. години. Међутим, ниједно од ових друштава није
активно на дефинисаним релевантним тржиштима у овом поступку, нити на било ком
усходном и нисходном тржишту. Следствено томе, ове продаје нису остварене на
тржиштима која су релевантна за предложену трансакцију у Републици Србији.
Crédit Agricole група је у Републици Србији активна само преко два друштва која
послују у банкарском сектору и сектору лизинга у Републици Србији. Стога, Crédit
Agricole група није активна у сектору електричне енергије (нити у било ком од његових
под-сегмената), што представља релевантан сектор предложене трансакције.
Groupama нема регистровано присуство нити било какву пословну активност у
Републици Србији.
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Ни Omnes, нити било које друштво које је под контролом једног или више Omnes
фондова нема било какву пословну активност и/или зависно друштво у Републици
Србији из ког разлога није ни остварило никакав приход у Републици Србији.
Ни PED, нити било ко од његових зависних друштава нема било какву пословну
активност и/или зависно друштво у Републици Србији.
Имајући у виду да ниједан учесник у предложеној трансакцији није активан на
релевантним тржиштима у Републици Србији, учесници у концентрације немају
тржишне уделе на утврђеним релевантним тржиштима, па немају ни сазнања о
величини и вредности релевантних тржишта, нити о тржишним уделима конкурената.
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 до
промена тржишне структуре ни до повећања тржишног удела подносилаца пријаве.
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).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић с.р.
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