Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-125/2020-7
Датум: 22. јануар 2020. године

Објављени текст не садржи заштићене податке или изостављене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци
ознаком ХХХ:

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и 65. став 5. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 2. став 1.и 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 6/0-02125/2020-1, коју је 03. јануара 2020. године поднело друштво Intesa Sanpaolo Vita S.p.A са
регистрованим седиштем на адреси Corso Inghilterra, 3 10138 Торино, Италија које заступа
пуномоћник, адвокат Срђана Петронијевић са седиштем на адреси Добрачина 15 Београд, дана
22. јануара 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва Intesa Sanpaolo Vita S.p.A са
регистрованим седиштем на адреси Corso Inghilterra, 3 10138 Торино, Италија, матични број
02505650370, над друштвом RBM Assicurazione Salute S.p.A. са регистрованим седиштем на
адреси Via Enrico Forlanini, 24 31022 Borgo Verde, Preganziol (TV), Италија, матични број
05796440963, и његовим зависним друштвима, куповином акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 09. jануара 2020. године, уплатио износ од
24.921,00(двадесетчетирихиљадедеветстотинадвадесетједан) евра, као и 10. јануара 2020.
године износ од 9,287,87 (деветхиљададвестаосамдесетседам и 87/100) динара на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно представља одговарајући прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Друштво Intesa Sanpaolo Vita S.p.A са регистрованим седиштем на адреси Corso Inghilterra, 3
10138 Торино, Италија, матични број 02505650370, S (у даљем тексту: ISV или подносилац
пријаве), поднело је дана 03.јануара 2020. године преко пуномоћника, адвоката Срђане
Петронијевић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-125/2020-1 (у даљем
тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне, 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). Извод о извршеној уплати, као
саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен 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 број 6/0-02-125/2020-4 од 17.јануара 2020. године (у
даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија
се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом
захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.
Учесници концентрације
Друштво ISV је матично друштво Intesa Sanpaolo Vita Insurance Group ( ISV група), једне од
највећих италијанских друштава које послује у сектору осигурања, и под контролом је Intesa
Sanpaolo Group(у даљем тексту: ISP), једне од највећих италијанских банкарских група
присутне у Србији преко својих зависних друштава:
-

-

-

Banca Intesa, акционарско друштво Београд (Banca Intesa СРБ), Милентија Поповића 76,
Нови Београд, матични број 07759231, зависно друштво у искључивом власништву ISP
групе, пружа банкарске услуге физичким лицима, малим и средњим предузећима и
правним лицима, шифра делатности 6419.
Intesa Leasing д.о.о.Београд(Intesa Leasing СРБ) Милентија Поповића 76, Нови Београд,
матични број 17492713 је зависно друштво у искључивом власништву Banca Intesa СРБ,
и пружа услуге финансијског лизинга купцима у Србији, шифра делатности 6491
Intesa Invest АД Београд(Intesa Invest СРБ) ) Милентија Поповића 76, Нови Београд,
матични број 21360490, је затворено акционарско друштво које се бави организовањем и
управљањем отвореним и затвореним инвестиционим фондовима, као и управљањем
приватним инвестиционим фондовима, шифра делатности 6630.

Циљно друштво RBM Assicurazione Salute S.p.A. ( RBM и његова зависна друштва, у даљем
тексту: RBM или циљна група) послује у сектору здравственог осигурања. Спектар услуга ове
циљне групе углавном је фокусиран на здравствено осигурање. Полисе друштва, као што је
покриће за медицинске трошкове које се нуде запосленима од стране послодаваца, чине око [...]
портфолија.
Циљно друштво послује искључиво у Италији, па самим тим не послује нити остварује приход
у Србији.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Уговор о продаји акција закључен 19.12.2019.год.
Предложена трансакција односи се на стицање појединачне контроле од стране ISV над
циљним друштвом RBM. Са тим циљем, стране су исказале озбиљну намеру да спроведу
трансакцију.
Трансакција се састоји од стицања од стране ISV-а [...] а што одговара 50% плус једној акцији
основног капитала RBM-а. Такође, ISV –у ће бити дата могућност да повећа своје учешће у
RBM до 100% основног капитала, из чега произилази да ће ISV вршити појединачну контролу
над циљним друштвом.

Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана
17. став 1. тачка 2) Закона.

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода подносиоца пријаве и
циљног друштва, односно група којима припадају, остварених на светском тржишту и тржишту
Републике Србије у 2018. години, (обзиром да подаци за 2019.годину још нису доступни),
утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход
свих учесника у концентрацији у 2018. години већи од износа који је прописан чланом 61. став
1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је поднета у
складу са чланом 63. став 1. тач: 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 сматра да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може
остати отворена, обзиром да циљно друштво није активно на територији Републике Србије, те
предложена трансакција неће проузроковати забринутост у погледу права о заштити
конкуренције без обзира на то која се дефиниција тржишта производа усвоји.
Подносилац пријаве је навео да се предложена трансакција односи на тржиште неживотног
осигурања, обзиром да циљно друштво послује на тржишту неживотног осигурања у Италији,
док ISP група у Србији послује у сектору осигурања тако што нуди производе трећих лица.
У начелу, сектор осигурања је подељен на неживотно осигурање, животно осигурање и
реосигурање, што сваки од наведених сегмената чини засебно тржиште.
Комисија је из тог разлога у конкретном случају тржиште неживотног осигурања, дефинисала
као релевантно тржиште производа.
Даља сегментација релевантног тржишта није неопходна имајући у виду да као таква не би
имала утицаја на оцену ефеката посматране концентрације.
Релевантно географско тржиште, у конкретном поступку, одређено је као тржиште Републике
Србије , што је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве.
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 ни на који начин неће утицати на промену тржишне структуре на
дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне ефекте на
конкуренцију у Републици Србији.
Подносилац пријаве је присутан у сектору осигурања преко својих зависних друштава у Србији,
док циљно друштво послује искључиво у Италији.
Трансакција ће омогућити подносиоцу пријаве да прошири своје присуство у сектору
осигурања у Италији, у коме је тренутно присутно циљно друштво.Циљно друштво нема
локално присуство нити обавља пословне активности на територији Републике Србије.
Из утврђеног чињеничног стања произлази да циљно друштво није присутно у Србији, и да не
долази до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном

тржишту производа. На утврђеном релевантном тржишту производа присутан је само
подносилац пријаве. Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће
доћи до промене структуре тржишта и тржишног учешћа, односно до негативних ефеката,
хоризонтално или вертикално посматрано, 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).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић с.р.

