Објављени текст садржи заштићене податке. Заштићени
подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-821/2019-6
Датум: 20. новембар 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 6/0-02-821/2019-1, коју је 11. октобра 2019. године
поднело привредно друштво Redux Porus Holdings 3 B. V., са седиштем на адреси
Herikerbergweg 238, 1101 CM, Амстердам, Холандија, преко пуномоћника адвоката
Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23,
Београд, дана 20. новембра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Redux Porus
Holdings 3 B. V., са седиштем на адреси Herikerbergweg 238, 1101 CM, Амстердам,
Холандија, регистарски број 75863022, над привредним друштвом Polymer Logistics
NV, са седиштем на адреси Vierbundersweg 15, 5107 Dongen, Холандија, регистарски
број 20069512, укључујући његова зависна друштва, куповином удела.

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Redux Porus Holdings
3 B. V., дана 28. октобра 2019. године уплатио XXX евра на рачун Комисије за
заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво Redux Porus Holdings 3 B. V., са седиштем на адреси
Herikerbergweg 238, 1101 CM, Амстердам, Холандија, регистарски број 75863022
(даље у тексту: подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(даље у тексту: Комисија), 11. октобра 2019. године, преко пуномоћника адвоката
Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23,

Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-821/2019-1. Комисији су достављене и
допуне пријаве, 15. октобра 2019. године и 5. новембра 2019. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
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 списима
предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за
заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом
захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве представља друштво у потпуном индиректном власништву
друштва Tosca Services LLC, са седиштем у Сједињеним Америчким Државама, број
регистрације 5025988, које је у индиректном потпуном власништву инвестиционих
фондoва које саветује привредно друштво Apax Partners LLP, са седиштем на адреси
33 Jermyn Street, Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске,
број регистрације ОС 303117 (даље у тексту: Apax). Друштво Apax је партнерство
ограничене одговорности које послује као [...].
У Републици Србији, фондови који се налазе под контролом друштва Apax поседују
следећа зависна регистрована друштва:
1. Takko Fashion Serbia d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Милутина Миланковића
136а, Београд, матични број 20703717, које је активно у малопродаји одеће и модних
детаља,
2. Engineering Software Lab d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Милутина
Миланковића 17, Београд, матични број 20886331, које је активно у пружању услуга
информационих технологија, и
3. TOI TOI DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар Краља Александра 177,
Београд, матични број 17404652, које је активно у пружању мобилних санитарних
решења.
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Polymer Logistics NV, са седиштем
на адреси Vierbundersweg 15, 5107 Dongen, Холандија, регистарски број 20069512
(даље у тексту: Polymer или циљно друштво). Друштво Polymer је активно у
производњи и продаји пластичне малопродајне повратне амбалаже и малопродајне
готове амбалаже (eng. Retail Returnable Packaging and Retail Ready Packaging-„RRP“), а
његов асортиман обухвата производе као што су пластичне канте, сандуци, колица,
палете и ладице. Поред тога, циљно друштво је активно и у пружању логистичких
услуга као што су изнајмљивање наведене пластичне амбалаже, њен транспорт,
чишћење и поправка, као и у пружању услуге праћења инвентара. Комисији је
достављен графички приказ групе друштава која се налазе под контролом циљног
друштва у складу са којим [...] Према наводима у пријави, циљно друштво нема
регистрована зависна друштва у Републици Србији, нити је у 2018. години остварило
приход на тржишту Републике Србије.
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Опис концентрације и aкт о концентрацији
Kao правни основ предметне трансакције Комисији је достављен обавезујући уговор
под називом Уговорно писмо (eng. Letter Agreement) закључен 4. октобра 2019. године
[...]. Након спровођења предметне трансакције, циљно друштво ће бити под
појединачном контролом подносиоца пријаве и под крајњом појединачном контролом
друштва Apax.
Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини укупних
прихода групе друштава којој припада подносилац пријаве на светском тржишту и на
тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су испуњени услови 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.
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.
О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве у свету и у
Републици Србији већ је било речи у претходном делу овог образложења. Циљно
друштво је активно у производњи и продаји пластичне амбалаже за потребе
малопродаје, у Републици Србији нема регистрована зависна друштва нити је током
2018. године остварило приход на тржишту Републике Србије, али је током 2019.
године на тржишту Републике Србије остварило приход од [...]евра продајом [...].
Према наводима у пријави, матично друштво подносиоца пријаве, друштво Tosca
Services LLC, је активно у истој области као и циљно друштво, али искључиво на
тржишту Сједињених Америчких Држава.
Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно коначно
дефинисати релевантно тржиште производа ни релевантно географско тржиште, јер
без обзира на усвојену дефиницију, предметна трансакција неће имати било каквих
ефеката на конкуренцију у Републици Србији. Ипак, ради достављања потпуних
информација учесници у концентрацији су предложили да се у складу са
активностима циљног друштва за потребе оцене предметне концентрације релевантно
тржиште производа дефинише као тржиште повратне пластичне транспортне
амбалаже.
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Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа
роба/услуга, а нарочито активности циљног друштва, Комисија је за потребе оцене
предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште
производње и велепродаје повратне пластичне транспортне амбалаже, прихвативши
на тај начин предлог подносиоца пријаве.
Повратна пластична транспортна амбалажа обухвата све производе од пластике који
се користе за потребе дистрибуције и складиштења производа и за потребе
малопродаје, као што су контејнери, канте, палете, колица, полице и др. Подносилац
пријаве је указао да у складу са претходном праксом Европске комисије ово
релевантно тржиште припада ширем тржишту транспортне амбалаже које се може
даље сегментирати на основу амбалажног материјала и/или индустрије крајње
употребе, као и по основу тога да ли се ради о повратној или амбалажи за једнократну
употребу. Поред тога, подносилац пријаве је навео да је могућа сегментација тржишта
повратне пластичне амбалаже према типу пластичних повратних производа
(контејнери који се могу слагати један на други, контејнери који се могу слагати један
у други, гајбице за флаше). Комисија сматра да у конкретном случају није неопходно
уже дефинисати тржиште производње и велепродаје повратне пластичне транспортне
амбалаже, имајући у виду да предметна концентрација неће нарушити конкуренцију у
Републици Србији.
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике
Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона, прихвативши и на тај
начин предлог подносиоца пријаве.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да група
друштава којој припада подносилац пријаве није присутна на дефинисаном
релевантном тржишту производа у Републици Србији.
Циљно друштво у 2018. години није било присутно на дефинисаном релевантном
тржишту у Републици Србији, а током 2019. године је на овом тржишту остварило
приход од [...] евра продајом [...], што према проценама учесника у концентрацији
одговара тржишном уделу који би био испод /0-5/%. Према проценама подносиоца
пријаве, највећи конкуренти циљног друштва на дефинисаном релевантном тржишту
производа у Републици Србији у 2018. години била су друштва Brambles (IFCO), са
оствареним тржишним учешћем између /30-40/ и /40-50/%, и Euro Pool System, са
оствареним тржишним учешћем између /20-30/ и /30-40/%.
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања на дефинисаном
релевантном тржишту производа у Републици Србији. Комисија је разматрала и
закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације у
Републици Србији.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су
испуњени услови дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога,
одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.
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Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом члана 65. ст. 5. Закона
као и члана 2. ст. 1. тач. 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
Небојша Перић, с. р.
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