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: 6/0-02-900/2019-4
Датум: 9. децембар 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 6/0-02-900/2019-1, коју је 19. новембрa 2019. године
поднело привредно друштво MOL Crossroads B. V., са седиштем на адреси
Muiderstraat 1, 1101 PZ Амстердам, Холандија, преко пуномоћника адвоката Бојане
Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска бр. 23,
Београд, дана 9. децембра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва MOL
Crossroads B. V., са седиштем на адреси Muiderstraat 1, 1101 PZ Амстердам, Холандија,
регистарски број 75268353, над привредним друштвом Chevron Khazar Limited, са
седиштем на адреси 11 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, регистарски број EC
17664, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво MOL Crossroads B.
V., уплатио на рачун Комисије за заштиту конкуренције дана 2. децембра 2019. године
износ од XXX евра и дана 3. децембра 2019. године износ од XXX динара, што према
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате укупно одговара прописаном
износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво MOL Crossroads B. V., са седиштем на адреси Muiderstraat 1, 1101
PZ Амстердам, Холандија, регистарски број 75268353 (даље у тексту: подносилац
пријаве или MOL Crossroads), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у
тексту: Комисија), 19. новембрa 2019. године, преко пуномоћника адвоката Бојане
Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23, Београд,
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-900/2019-1(даље у тексту:
пријава).

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
Друштво MOL Crossroads представља холандско друштво посебне намене које је у
потпуном власништву друштва МОL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company, са
седиштем на адреси Október huszonharmadika U 18, 1117 Budapest, Мађарска, број
регистрације 01-10-041683 (даље у тексту: МОL Plc). Друштво МОL Plc представља
крајње матично друштво истоимене групе друштава (даље у тексту: МОL група). MOL
група представља интегрисану, међународну компанију за нафту и гас која има преко
80 година искуства у истраживању и производњи, а њен разноврсни портфолио
обухвата средства за истраживање нафте и гаса у 13 земаља, са производним
активностима у 8 земаља. Ова група друштава је активна у преко 30 држава и
запошљава преко 26 000 људи, а поред свог примарног региона, централне и источне
Европе, активна је и на Блиском Истоку, у Африци и у Пакистану. MOL група
поседује четири рафинерије и два постројења за петрохемију и обухвата различите
пословне активности које чине интегрисани ланац вредности у оквиру ког претвара
сирову нафту у широк спектар рафинисаних производа, који се користе за потребе
домаћинства, индустрије и транспорта. Производи ове групе друштава, између осталог
укључују бензин, дизел, лож уље, ваздухопловно гориво, мазива, битумен, сумпор и
течни нафтни гас (LPG).
У Републици Србији, МОL група поседује следећа регистрована зависна друштва:
1. MOL Serbia d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Ђорђа Станојевића бр. 14,
Београд, матични број 17518518, претежна регистрована делатност: трговина на
мало моторним горивима у специјализованим продавницама (шифра
делатности: 4730), и
2. INA DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Ђорђа Станојевића бр. 14,
Београд, матични број 17573462, претежна регистрована делатност:
посредовање у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија
(шифра делатности: 4612).
Циљно друштво предложене трансакције је друштво Chevron Khazar Limited, са
седиштем на адреси 11 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda, број регистрације ЕС
17664 (даље у тексту: циљно друштво или СКL), које се тренутно налази у потпуном
власништву и под контролом друштва Chevron Global Ventures Ltd., са седиштем на
Бермудским острвима. Комисији је као прилог пријаве достављен шематски приказ
власничке структуре циљног друштва. Пословне активности циљног друштва су
фокусиране на нафтне операције у Азербејџану, односно на истраживање, производњу
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и велепродају сирове нафте у оквиру пројекта Azeri-Chirag-Gunashli у Каспијском
мору.
Према наводима у пријави, циљно друштво нема регистрована зависна друштва у
Републици Србији, нити је у 2018. години остварило приход на тржишту Републике
Србије.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Kao правни основ предметне трансакције Комисији је достављен Уговор о
купопродаји акција закључен 4. новембра 2019. године [...]. У складу са наведеним
уговором, подносилац пријаве ће куповином стећи целокупан акцијски капитал
циљног друштва и појединачну контролу над њим. [...]
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 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.
МОL група је активна у истраживању, производњи, велепродаји и малопродаји сирове
нафте, нафтних деривата и природног гаса у преко 30 држава на територији Европе,
Блиског истока и Африке. У Републици Србији, ова група друштава је посредством
својих зависних друштава активна у области трговине на велико и трговине на мало
нафтом и нафтним дериватима. Циљно друштво предметне концентрације је активно у
истраживању, производњи и велепродаји сирове нафте у Азербејџану.
Према наводима у пријави, учесници у концентрацији сматрају да за потребе
предметне пријаве није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште
производа ни релелевантно 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 производње и велепродаје сирове нафте.
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Сирова нафта је природна течност жућкасто-црне боје која се налази у геолошким
формацијама испод површине земље. Хемијска структура сирове нафте је хетерогена
и садржи угљоводонике, органска једињења и мале количине метала. Различите
компоненте угљоводоника сирове нафте називају се фракцијама које се могу поделити
у три главне групе: парафинске (eng. paraffinic), нафтенске (eng. naphthenic) и
ароматичне (eng. aromatic). У зависности од њихове заступљености (преваленције) у
сировој нафти она се категорише као парафинска или нафтенска. Нафтенске сирове
нафте су „млађе“ и обично садрже знатно мање компонената гаса и лаког горива који
захтевају више надоградње горива него парафинске сирове нафте. Поред тога, од
нафтенске сирове нафте се могу произвести релативно веће количине нафте у односу
на парафинске сирове нафте исте специфичне тежине, од које се могу произвести
релативно веће количине гасних уља. Сирова нафта се рафинира у велики број
производа, при чему се највећи део сирове нафте користи у производњи горива
(бензин, дизел гориво, моторна уља и др.). Поред тога, од сирове нафте се производи и
велики број других производа као што су етилен, растварачи, битумен и др.
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 сирове нафте, прихвативши на тај начин предлог
подносиоца пријаве.
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
учесници у концентрацији нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту
производа у Републици Србији.
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 чл. 19. Закона. Из тог разлога,
одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.
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.
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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 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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