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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-862/2019-10
Датум: 30. децембар 2019. године

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), 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 6/0-02-862/2019-1, коју је 31. октобра 2019. године поднело
привредно друштво Upfield Europe B.V., са седиштем на адреси Nassaukade 3, 3071JL
Ротердам, Холандија, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић, и осталих
адвоката из WOLF THEISS из Београда, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, 23.
децембра 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва Upfield
Europe B.V., основаног у складу са законима Холандије, са седиштем на адреси
Nassaukade 3, 3071JL Ротердам, Холандија регистарски број 63649292, над
привредним друштвом Arivia S.A., регистрованим у Привредном регистру Грчке, под
регистарским бројем 057371804000, са седиштем на адреси Д.А.13, Блок 13, Фаза Б,
поштански фах 1076, Индустријска област Синдос, Солун, Грчка, и његовим
зависним друштвима, куповином акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Upfield Europe
B.V., дана 4. новембра 2019. године, уплатио износ од ХХХ (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 Upfield Europe B.V. (у даљем тексту: Upfield или подносилац
пријаве) са седиштем на адреси Nassaukade 3, 3071JL Ротердам, Холандија
регистарски број 63649292, поднело је путем препоручене поште 31. октобра 2019.
године преко пуномоћника, пријаву концентрације која је у Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) заведена 1. новембра 2019. године под
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бројем 6/0-02-862/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је
предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном
поступку.
Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и
њених допуна од 13. новембра и 6. децембра 2019. године, 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).
Увидом у списе предмета, утврђено је да је подносилац пријаве дана 4. новембра
2019. године, уплатио прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку, што је утврђено у ставу II диспозитива решења.
Подносилац пријаве је Комисији доставио и захтев за заштиту података и извора
података, о чему је одлучено посебним Закључком.
Учесници концентрације
Непосредни стицалац контроле друштво Upfield, је глобални произвођач маргарина и
других намаза, мешавина, замена млечној павлаци и биљних уља. Послује у 69
земаља широм света где управља са 17 производних погона. У 2018. години,
подносилац пријаве, остварио је укупан приход на светском тржишту од око [...]
евра. На тржишту Републике Србије подносилац пријаве нема регистрована зависна
друштва, али је пласманом својих производа преко дистрибутера (првенствено
маслиновог уља бренда [...]), на нашем тржишту у истој години генерисао приход од
око [...] евра. Реч је о зависном друштву у саставу Upfield Group B.V. (у даљем
тексту: Upfield Grupa), холандског холдинг друштва, са седиштем на адреси
Amstelplein 56, Mondriaan Toren 27. sprat, 1069 BC Амстердам, Холандија,
регистарски број 70376042.
Контролор целе Upfield Grupе, па самим тим и подносиоца пријаве је друштво KKR
& Co. Inc., матично друштво истоимене групе друштава (у даљем тексту: KKR
Grupa), са седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, NY-10019,
Сједињене Америчке Државе, регистарски број 4378294. Ова глобално присутна
инвестициона група друштава нуди широк асортиман алтернативних фондова и
осталих инвестиционих „производа“ инвеститорима, пружајући им капитална
тржишна решења за фирме, њихова портфолио друштва и клијенте. Повезани
приватни инвестициони фондови у саставу KKR Grupе, инвестирају у друштва у
различитим секторима. Свако портфолио друштво послује и финансира се независно
од других повезаних портфолио друштава и има сопствени управни одбор у коме је
KKR Grupa заступљена са једним или већим бројем представника.
У прилогу пријаве концентрације, подносилац је Комисији доставио и податке о
зависним друштвима у саставу ове групе друштава на светском тржишту на дан 31.
децембра 2018. године. На дан подношења предметне пријаве (31. октобар 2019.
године), портфолио друштва из KKR Grupе имала су у Републици Србији следећа
зависна регистрована друштва:
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− SoftwareONE d.o.o. Serbia, матични број 20898658, са седиштем на адреси ул.
Влајковићева бр. 28, Београд, шифра делатности 6202 – консултантске
делатности у области информационе технологије;
− Gfk Belgrade d.o.o., матични број 17357891, са седиштем на адреси Булевар
Зорана Ђинђића бр. 64а, Београд – Нови Београд, шифра делатности 7320 –
истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
− Marelli Automotive d.o.o., матични број 20733551, са седиштем на адреси ул.
Косовска бр. 4, Крагујевац, шифра делатности 2932 – производња осталих
делова и додатне опреме за моторна возила.
Читава група друштава којој припада подносилац пријаве, у смислу члана 5. Закона
сматра се једним учесником на тржишту.
У 2018. години, као години која претходи години у којој је предметна концентрација
пријављена Комисији, KKR Grupa је на светском тржишту остварила приход од око
[...] евра. Истовремено на тржишту Републике Србије приход ове групе друштава
износио је око [...] евра. Највећи део ових прихода, KKR Grupa остварила је
пословањем преко свог зависног друштва United Media Group (око [...] евра). Према
наводима подносиоца пријаве, од марта 2019. године United Media Group не послује у
саставу KKR Grupе, већ су њене активности под контролом новог власника, друштва
BC Partners Holding Limited. Ова концентрација одобрена је од стране Комисије
решењем бр. 6/0-02-101/2019-2 од 14. јануара 2019. године. Преостали део прихода
од око [...] евра, KKR Grupa друштава на домаћем тржишту остварила је кроз
активности претходно наведених регистрованих зависних друштава на домаћем
тржишту као и пласманом читавог спектра производа и услуга својих зависних
друштава лоцираних широм света. Ради се о услугама у области истраживања
тржишта, производима аутоиндустрије, електроиндустрије, музичким инструментима
и уређајима, медицинској опреми и софтверима за рачуноводство, за управљање IT
услугама, за планирање ресурса итд.
Предмет преузимања у овој трансакцији и друштво над којим ће након њене
реализације доћи до промене контроле, је Arivia S.A., (у даљем тексту: Arivia или
циљно друштво), регистровано у Привредном регистру Грчке, под регистарским
бројем 057371804000, са седиштем на адреси Д.А.13, Блок 13, Фаза Б, поштански
фах 1076, Индустријска област Синдос, Солун, Грчка. Циљно друштво, организовано
је и послује у форми акционарског друштва и под контролом је већинских акционара,
друштава Nature Balance Limited, регистарски број HE352466, које поседује 70,68%
акција циљног друштва и Sapherald Limited регистарски број HE392413 (власник
8,84% акција), оба са седиштем на адреси 11 Boumpoulinas Street, 1060 Никозија
Кипар. Осим већинских, акције циљног друштва које су такође предмет продаје у
овој пословној трансакцији, поседује и већи број мањинских власника (тзв.
институционални власници), који немају никакву управљачку улогу у циљном
друштву. Циљно друштво поседује зависно друштво Arivia International Limited,
регистарски број 616000 са седиштем на адреси 2nd Floor Palmerston House, Fenian
Street D02WD37, Даблин, Република Ирска, преко којег управља и друштвима Arivia
USA INC., регистарски број 6828978, Делавер, САД и Veganest Ltd. регистарски број
10072065, Лондон, Велика Британија. Сва три зависна друштва, баве се продајом
производног асортимана друштва Arivia на међународном тржишту и такође су
предмет преузимања у овој концентрацији.
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Основну делатност циљног друштва чине производња и велепродаја прехрамбених
производа који представљају замену за сир, на млечној или биљној основи, са
различитим аромама и укусима.
Циљно друштво остварило је у 2018. години на светском тржишту укупан приход од
око [...] евра, од чега је, укупан приход овог друштва на тржишту Републике Србије
износио око [...] евра. На домаћем тржишту приход је остварен продајом производа
циљног друштва преко дистрибутера. Реч је о производима који представљају замену
за сир са или без млечних протеина у свом саставу.

Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављена копија Уговора о купопродаји
100% акција циљног друштва, који је потписан 16. октобра 2019. године од стране
овлашћених лица подносиоца пријаве, у својству непосредног стицаоца контроле,
друштва Upfield Group B.V. у својству гаранта ове трансакције и овлашћених лица
друштава досадашњих власника акција у циљном друштву у својству продаваца.
Реализацијом ове концентрације, друштво Upfield ће стећи непосредну појединачну
контролу, док ће посредну контролу над циљним друштвом и његовим зависним
друштвима, имати друштво KKR & Co. Inc., као матично друштво читаве KKR Grupе
друштава.
Достављену копију Уговора, Комисија је 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 одредбом члана 63. став 1. тачка 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
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услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Подносилац пријаве је у складу са активностима учесника концентрације на тржишту
Републике Србије, предложио да се за потребе овог поступка релевантно тржиште
производа дефинише као тржиште велепродаје производа који представљају замену
за сир (намази разних врста на млечној или биљној основи, са различитим аромама и
укусима).
Комисија је на основу података садржаних у пријави, прихватила предложену
дефиницију релевантног тржишта производа подносиоца пријаве, из разлога што
иста у потпуности одражава подручја активности учесника концентрације а нарочито
циљног друштва, што је у складу са досадашњом праксом у раду Комисије. Имајући
у виду обим и вредност продаје циљног друштва на домаћем тржишту у 2018.
години, Комисија је закључила да за потребе предметног поступка није неопходно
извршити додатну сегментацију релевантног тржишта производа на оне који су
произведени на млечној или биљној основи, односно који садрже или не садрже
млечне протеине.
У погледу географске димензије релевантног тржишта, подносилац пријаве
предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише на националном нивоу,
односно као читава територија Републике Србије што је Комисија и прихватила, у
складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.

Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене потенцијалних ефеката предметне концентрације, Комисија је имала
у виду чињеницу да зависна друштва из састава KKR Grupе и подносилац пријаве
нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа. Циљно друштво
нема регистровано присуство на домаћем тржишту и целокупан приход од продаје
остварује продајом преко дистрибутера. Из тог разлога не располаже подацима о
агрегатној вредности релевантног тржишта, а свој тржишни удео процењује као
незнатан. Чак и у случају додатне сегментације дефинисаног релевантног тржишта на
тржиште производа произведених на млечној или биљној основи, односно на
производе који садрже или не садрже млечне протеине, подносилац пријаве сматра
да би тржишни удео циљног друштва на тржишту производа произведених на биљној
основи, који не садрже млечне протеине био /10-20/%.
Као највеће конкуренте на тржишту Републике Србије, подносилац је навео познате
брендове који му конкуришу и на тржиштима Грчке и Европске Уније. Када је реч о
производима који представљају замену за сир и садрже млечне протеине, подносилац
наводи следеће произвођаче Arla, Lactalis, Friesland Campina, Hochland итд. Од
брендова производа који представљају замену за сир и не садрже млечне протеине,
подносилац као најзначајније конкуренте истиче Mama’s (Gristiren Limited), Good
Planet, Sheese (Bute Island), Applewood (Tine Cheese), као и бројне трговачке робне
марке које временом постају све конкурентније и атрактивније за потрошаче ових
производа.
Анализирајући потенцијалне хоризонталне ефекте ове концентрације, Комисија је
закључила да ће њеном реализацијом, подносилац пријаве само преузети постојећи
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тржишни удео циљног друштва. Имајући у виду да између учесника концентрације
не постоји било каква вертикална повезаност, Комисија је закључила да предметна
концентрација на дефинисаном релевантном тржишту неће изазвати никакве
вертикалне ефекте.
Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да предметна
концентрација након своје реализације неће изазвати негативне ефекте на
дефинисаном релевантном тржишту, 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.
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