Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-337/2020 - 6
Датум: 03. април 2020. године

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

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. чл. 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 6/0-02-337/2020-1, којe je 10. марта 2020. године поднело друштво
Vertical Bidco GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Maximilianstrase 11, 80539
Minhen, Nemačka, које заступа адвокатска канцеларија Карановић/Партнери о.а.д. са
седиштем на адреси Ресавска 23, Београд, дана 03. априла 2020. године, доноси
следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем заједничке контроле од стране фондова којима управљају повезана
друштва Advent International Corporation, са регистрованим седиштем на адреси
Prudential Tower, 800 Boylston Street, Boston, MA 02199-8069, САД, и Cinven Capital
Management (VII) General Partner Limited са регистрованим седиштем на адреси Level
4, Mill Court, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1EJ, посредством њиховог
заједничког контролисаног друштва Vertical Bidco GmbH, са регистрованим седиштем
на адреси Maximilianstrase 11, 80539 Minhen, Немачка, регистарски број HRВ254733,
над друштвом thyssenkrupp Elevator AG. са регистрованим седиштем на адреси
thyssenkrupp Allee 1, 45143 Esen, Немачка, регистарски број HRB30707, куповином
целокупног издатог власничког капитала.

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 26. марта 2020. године уплатио
износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, као и 30. марта 2020.
године износ од XXX динара што укупно представља одговарајући прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Друштвo Vertical Bidco GmbH ( претходни назив: SCUR- Alpha 1154 GmbH) са
регистрованим седиштем на адреси Maximilianstrase 11, 80539 Minhen, Немачка,
регистарски број HRB254733 ( у даљем тексту: Vertical Bidco или подносилац пријаве)
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поднелo je дана 10. марта 2020. године преко адвокатске канцеларије
Карановић/Партнери о.а.д. са седиштем на адреси Ресавска 23, Београд, пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-337/2020-1 (у даљем тексту: пријава).
Подносилац пријаве ( у даљем тексту: подносилац) 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 њених допуна, 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 6/0-02-337/2020 - 2 од 20. марта
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 Vertical Bidco GmbH je индиректно потпуно зависно друштво друштава
Vertical Topco S.a.r.l. које се налази под заједничком контролом фондова којима
управљају или које саветују повезана друштва Advent International Corporation ( у
даљем тексту: Advent), и фондова којима управља Cinven Capital Management ( у даљем
тексту: Cinven).
Аdvent је приватни капитални инвеститор са седиштем у Бостону, Масачусетс (САД),
са фокусом на стицање власничких удела и управљањем инвестиционим фондовима у
бројним секторима, укључујући пословне и финансијске услуге: индустријски сектор,
сектор малопродаје, брендиране потрошачке робе и услуге у вези са слободним
временом, медије, телекомуникације, ИТ, као и здравствене заштите и фармацеутских
производа.
У Србији, Advent је активан преко друштава који се налазе у његовом портфељу, од
којих ниједно друштво нема зависно друштво у Србији
Cinven Capital Management је европска приватна инвестициона компанија која се
бави пружањем услуга и давањем саветодавних услуга за бројне инвестиционе
фондове.
У Србији Cinven Capital Management има следећа регистрована зависна друштва:

-

[...];
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-

[...];
[...];
[...];

Циљно друштво thyssenkrupp Elevator AG. је холдинг компанија tk пословне области
„Elevator Technology“( BA ET), која обухвата уградњу и сервисирање лифтова,
покретних степеница, мостова за укрцавање путника и дизалица за степеништа, као и
директно повезаних помоћних активности као што су мотори за лифтове, покретне
степенице, мостове за укрцавање путника и дизалица за степеништа.
Ова компанија има седиште у Есену, Немачка, и посредством својих зависних
друштава активно је на светском нивоу.
Продавац циљног друштва је thyssenkrupp, диверзификована индустријска групација са
седиштем у Есену и Дуизбургу, Немачка, и активна је у великом броју земаља у пет
пословних области: 1) аутомобилска технологија; 2) лифт технологија; 3) услуге
материјала; 4) технологија постројења; и 5) челик Европа; као и у три пословне
јединице 1) лежајеви; 2) кована технологија; и 3) бродски системи.
У Србији, циљно друштво нема зависних регистрованих друштава.

Опис трансакције и акт о концентрацији
На основу Уговора о купопродаји акција, закљученом 27. фебруара 2020.године,
предложена трансакција је структурирана као стицање целокупног издатог власничког
капитала циљног друштва посредством друштва посебне намене Vertical Bidco GmbH.
Комисији је достављен Уговор о купопродаји, који је Комисија прихватила као ваљани
правни основ посматране концентрације.

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 финансијских извештаја, о висини укупних
прихода учесника концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту
Републике Србије у 2018. години, обзиром да консолидовани подаци за 2019. годину,
у тренутку подношења пријаве, према наводима подносиоца нису били званично
доступни. Према наводима из пријаве, у 2018. години светски приход Advent-а
износио је око EUR [...], светски приход Cinven-а износио је ЕUR [...]. а светски приход
thyssenkrupp Elevator износио је EUR[...].
У Србији, у 2018.години приход друштава из портфеља Advent-а износио је EUR [...],
приход портфолио компанија које контролишу фондови којима управљају повезана
друштва Cinven-а износио EUR[...] док је приход холдинг компаније
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пословне области Elevator Technology, BA ET-a, у 2018/2019.години износио EUR [...].
На основу напред наведеног, Комисија је утврдила да су подносиоци пријаве имали
обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у
2018. односно у 2019. години већи од износа који је прописан чланом 61. став 1. тачка
1) Закона, као услова за пријаву концентрације.
Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. 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 релевантно тржиште производа може бити дефинисано
као тржиште производње и велепродаје лифтова, покретних степеница, мостова за
укрцавање путника и дизалица за степениште.
Полазећи од својстава, намене односно од делатности учесника концентрације,
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве, имајући у виду да се портфолио
компаније које контролишу фондови којима управљају или које саветују повезана
друштва Advent-а и повезана друштва Cinven-а, не преклапају хоризонтално са
циљним друштвом. Сходно томе, предложена трансакција неће имати било каквих
негативних ефеката по конкуренцију у Републици Србији.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође
прихватила предлог подносиоца пријаве и дефинисала га на националном нивоу као
тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.

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.
Ово из разлога што подносилац пријаве ниje присутaн на релевантном тржишту у
Србији, тржишни удео Advent-а и Cinven-а је једнак нули, а тржишни удео BA ET
циљног друштва се процењује на испод[ ...].
Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до
негативних ефеката, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за
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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 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
и 106/2015 и 95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић, с.р.
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