Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-325/2020-4
Датум: 3. април 2020. године

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

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 6/0-02-325/2020-1, коју je дана 6. марта 2020. године поднелo
привреднo друштвo Intesa Sanpaolo S.p.A., сa седиштем на адреси Piazza San Carlo 156,
10121 Торино, Италија, које заступа пуномоћник адвокат Срђана Петронијевић из
Београда, улица Добрачина брoj 15, дана 3. априла 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Intesa Sanpaolo S.p.A., сa
седиштем на адреси Piazza San Carlo 156, 10121 Торино, Италија, регистарски број
00799960158, над друштвом Unione di Banche Italiane S.p.A., са седиштем на адреси
Piazza Vittorio Veneto 8, Бергамо, Италија, регистарски број 03053920165, стицањем
акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., 20. марта
2020. године уплатио износ од ХХХ евра и дана 24. марта 2020. године износ од ХХХ
динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно одговара прописаном
износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Образложење
Привредно друштво Intesa Sanpaolo S.p.A., сa седиштем на адреси Piazza San Carlo 156,
10121 Торино, Италија, регистарски број 00799960158 (у даљем тексту: Intesa SР или
подносилац пријаве), поднело је дана 6. марта 2020. године преко пуномоћника пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-325/2020-1 (даље у 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, 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). У списима
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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, 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 концентрације
Подносилац пријаве, друштво Intesa SР представља матично друштво Intesa Sanpaolo
групе, једне од пет највећих банкарских групација у евро зони, а његове акције су
листиране на берзи „Borsa Italiana“. У Италији, Intesa Sanpaolo група представља
тржишног лидера у банкарском сектору, послујући кроз око 3 800 филијала
распоређених широм земље и тржишним уделом не мањим од 12% у већини
италијанских регија. Поред тога, ова група је присутна у још укупно 37 држава,
поседујући око 1000 филијала у 12 држава Централне и Источне Европе, Блиског истока
и Северне Африке, као и међународну мрежу подршке за корпоративне клијенте у 25
држава углавном Блиског истока и Северне Африке, укључујући и Сједињене Америчке
Државе, Бразил, Русију, Индију и Кину.
У Републици Србији, Intesa Sanpaolo група поседује три зависна регистрована друштва:
1. Banca Intesa Акционарско друштво Београд, са седиштем на адреси Милентија
Поповића 76, Нови Београд, матични број 07759231, претежна регистрована
делатност: „остало монетарно пословање“ (шифра делатности: 6419), које
послујући кроз своју мрежу од 154 филијале у Републици Србији пружа
банкарске услуге физичким лицима, малим и средњим предузећима и
корпоративним клијентима,
2. Intesa Leasing д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Милентија Поповића 76,
Нови Београд, матични број 17492713, претежна регистрована делатност:
„финансијски лизинг“ (шифра делатности: 6491), које је активно у пружању
услуга финансијског лизинга возила, опреме и некретнина купцима, а поседује и
дозволу Народне банке Србије за пружање услуга осигурања, међутим, према
наводима у пријави, највећи део својих прихода остварује путем пружања услуга
финансијског лизинга, и
3. Intesa Invest ad Beograd, са седиштем на адреси Милентија Поповића 76, Нови
Београд, матични број 21360490, претежна регистрована делатност: „управљање
фондовима“ (шифра делатности: 6630), које је активно у организовању и
управљању отвореним и затвореним инвестиционим фондовима, као и
управљањем приватним инвестиционим фондовима.
Сва друштва која су под контролом друштва Intesa SР се, у смислу члана 5. Закона,
сматрају једним учесником на тржишту.
Циљно друштво предметне трансакције је Unione di Banche Italiane S.p.A., са седиштем
на адреси Piazza Vittorio Veneto 8, Бергамо, Италија, регистарски број 03053920165 (у
даљем тексту: UBI или циљно друштво), основано 2007. године спајањем друштава
BPU-Banche Popolari Unite и Banca Lombarda e Piemontese, а његове акције су листиране
на Миланској берзи. Друштво UBI је активно у пружању банкарских услуга физичким
лицима и малим и средњим предузећима првенствено у Италији. Комисији је достављен
графички приказ власничке структуре циљног друштва и његових зависних друштава
2

која су такође обухваћена трансакцијом, као и списак акционара који имају власнички
удео већи од 3% у њему. Подносилац пријаве тренутно у циљном друштву поседује
неконтролни удео у акцијском капиталу од око 0,0751%.
Према наводима у пријави, циљно друштво у Републици Србији нема регистрована
зависна друштва, нити остварује приходе на тржишту Републике Србије.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Подносилац пријаве је дана 17. фебруара 2020. године објавио Добровољну јавну понуду
за размену својих акција за обичне акције банкарске групације Unione di Banche Italiane
S.p.A. Ова јавна понуда се односи на размену свих 1.143.425.545 обичних акција циљног
друштва, умањено за 859.601 акцију колико подносилац пријаве већ поседује, при чему
подносилац пријаве за сваку понуђену акцију циљног друштва као одговор на јавну
понуду нуди накнаду у виду 1,7 својих новоиздатих акција. За сваких 10 акција циљног
друштва подносилац пријаве ће извршити накнаду у виду 17 својих новоиздатих акција
које ће бити издате путем повећања сопственог основног капитала.
У складу са наведеним, подносилац пријаве намерава да спровођењем предметне
трансакције стекне целокупан акцијски капитал циљног друштва и појединачну
контролу над њим.
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. Узимајући у обзир да у тренутку подношења
предметне пријаве релевантни подаци и финансијски извештаји за 2019. годину нису
били доступни, подносилац пријаве је Комисији доставио податке и финансијске
извештаје који се односе на 2018. годину. Из података достављених Комисији о укупним
приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве у свету и у Републици
Србији у 2018. години проистиче да исти надмашују прописане износе остварених
укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је
постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у
складу са одредбама члана 63. став 2. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште производа 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.
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Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације, а имајући у
виду активности Intesa Sanpaolo групе и циљног друштва, релевантно тржиште
производа/услуга дефинише као тржиште банкарских услуга.
У својим ранијим одлукама Европска комисија је утврдила следеће главне сегменте у
области банкарских услуга:
- Банкарски послови са становништвом
- Банкарски послови са привредом
- Инвестиционо банкарство и
- Услуге финансијских тржишта.
Банкарски послови са становништвом се односе на банкарске услуге физичким лицима,
као што су услуге отварања и вођења текућих рачуна, услуге платног промета
укључујући издавање платних картица, услуге полагања депозита, услуге кредитирања
(потрошачки кредити, стамбени кредити, кредити за обртна средства, хипотекарни
кредити и др.), понуда инвестиционих производа као што су заједнички фондови,
пензиони фондови и брокерски послови са хартијама од вредности. Банке се такође баве
и дистрибуцијом појединих производа осигурања својим клијентима.
Банкарски послови са привредом обухватају широк спектар банкарских услуга које
банке нуде правним лицима, односно великим корпоративним клијентима и малим и
средњим предузећима, као на пример отварање и вођење текућих рачуна, услуге платног
промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови, међународни
платни промет итд.
Инвестиционо банкарство обухвата широк спектар услуга које се односе на пословање
са хартијама од вредности као што су брокерске и кастоди услуге, саветовање приликом
спајања и аквизиција, анализа финансијских тржишта итд.
Услуге финансијских тржишта обухватају услуге као што су трговина хартијама од
вредности, обвезницама и инструментима тржишта новца, које банке пружају
институционалним клијентима, правним лицима и професионалним трговцима који
немају директан приступ финансијским тржиштима.
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и за оцену предметне
концентрације закључила да није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште
производа/услуга. У конкретном случају и за оцену предметне концентрације,
релевантно тржиште производа/услуга Комисија је дефинисала као тржиште пружања
свих банкарских услуга.
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана
2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да је
подносилац пријаве посредством свог зависног друштва Banca Intesa Акционарско
друштво Београд присутан на тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици
Србији.
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Према подацима Народне банке Србије, ажурираним на дан 5. децембар 2019. године
који
се
односе
на
трећи
квартал
2019.
године
(https://www.nbs.rs/internet/latinica/50/50_5.html), тржишно учешће подносиоца пријаве на
тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици Србији на основу билансне
активе износило је 15,89%, а његови највећи конкуренти према истом критеријуму били
су Unicredit Bank Србија а.д. Београд са оствареним тржишним учешћем 11,50%,
Комерцијална банка а.д. Београд са оствареним тржишним учешћем од 10,54%, OTP
Banka Srbija a.d. (бивша Societe Generale banka Srbija AD) са оствареним тржишним
учешћем 8,30% и Reiffeisen Банка а.д. Београд са оствареним тржишним учешћем 7,89%.
Узимајући у обзир да циљно друштво није присутно на тржишту Републике Србије,
Комисија је закључила да предметна концентрација неће довести до хоризонталних
преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном
тржишту производа/услуга на тржишту Републике Србије.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
чл. 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива 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 достављања решења. Достављање ће се у смислу примене прописаних рокова,
сматрати извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања.
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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