Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-305/2020-6
Датум: 13. март 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 6/0-02-305/2020-1, коју су 20. фебруара 2020. године поднела
друштва Bain Capital Europe Fund V, SCSp, са регистрованим седиштем на адреси 4,
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg Findel и NB Renaissance Partners S.a. r.l. SICAVRAIF са регистрованим седиштем на адреси 80, route d Esch, L-1470 Luksemburg, које
заступа адвокатска канцеларија Карановић/Партнери о.а.д. са седиштем на адреси
Ресавска 23, дана 13. марта 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје индиректним стицањем заједничке контроле Bain Capital Europe Fund V SCSp
са регистрованим седиштем на адреси 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg Findel
регистарски број В220252 и NB Renaissance Partners S.a.r.l SICAV-RAIF са
регистрованим седиштем на адреси 80, route d Esch, L-1470 Luksemburg, регистарски
број В222.585, посредством друштва посебне намене Centurion Holdco S.a r.l. са
регистрованим седиштем на адреси - 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg Findel,
Велико Војводство Луксембург, регистарски број В241329, над друштвом Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. са регистрованим седиштем на адреси Piazzale dell
Agricoltura 24 Рим, Италија, регистарски број 00967720285, куповином целокупног
капитала у циљном друштву.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 26. фебруара 2020. године
уплатили износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што
представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредна друштва Bain Capital Europe Fund V, SCSp. (фонда чијем је генералном
партнеру једини члан Bain Capital Investors LLC са регистрованим седиштем на
адреси 200 Clarendon Street Boston, МА 02116 SAD, регистарски број 3229725) и NB
Renaissance Partners S.a. r.l. SICAV-RAIF, (фонда којим управља Neuberger Berman
Group LLC ,са регистрованим седиштем у Delaveru:c/o Corporation Service Company,
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251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, SAD), поднели су у име ново-основаног
друштва посебне намене, Centurion Holdco S.a r. l. са регистрованим седиштем на
адреси 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg- Findel, Велико Војводство Луксембург,
регистарски број В 241329, пријаву концентрације дана 20. фебруара 2020.године која
је заведена под бројем 6/0-02-305/2020-1, преко пуномоћника адвокатске канцеларије
Карановић/Партнери (у даљем тексту: пријава). Комисији су достављене и допуне
пријаве број 6/0-02-305/2020-2 од 25. фебруара 2020. и 6/0-02-305/2020-3 од 06. марта
2020.године. 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 6/0-02-305/2020-4 од 09. 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 Bain Capital Europe Fund V, SCSp. je приватна инвестициона компанија која
инвестира преко својих фондова у компаније које су активне у великом броју
индустрија, укључујући ИТ, очување здравља, малопродају и робу широке потрошње,
комуникације, финансије и индустријску производњу.
У Србији, ово друштво има следећа индиректна зависна друштва:
- Hemofarm a.d. Вршац, са регистрованим седиштем на адреси Београдски пут
б.б. матични број 08010536, шифра делатности 2120 (производња
фармацеутских препарата);
- Stada IT Solutions d.o.o. Вршац сa регистрованим седиштем на адреси
Београдски пут б.б. матични број 20958146, шифра делатности 6201
(рачунарско програмирање);
- Velexfarm d.o.o. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Проте Матеје
70 Београд, матични број 20677759, шифра делатности 4646 (трговина на велико
фармацеутским производима);
- Consolis Balkan d.o.o. Суботица - у ликвидацији са регистрованим седиштем на
адреси Хенрика Сјенкијевића 14, С, матични број 20048778, шифра делатности
4120 (изградња стамбених и не стамбених зграда);

Друштво Neuberger Berman је америчко друштво ограничене одговорности и
контролно друштво групе компанија које пружају широк спектар инвестиционих
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решења. Ово друштво није под контролом било каквог појединог физичког лица, ни
појединачног правног лица. Директно или индиректно, ово друштво пружа широк
спектар услуга дискреционог управљања инвестицијама и то инвестиционим
фондовима који су сачињени од капитала трећих лица као што је NB Renaissance
Partners, фонд који инвестира у овој трансакцији, као и другим инвестиционим
фондовима који су сачињени од капитала трећих лица, и као такав управља
капиталним инвестицијама таквих фондова.
У Србији, не постоје зависна друштва, огранци или представништва портфолио
компанија које су под контролом фондова којима управља ово друштво. Ипак неке од
портфолио компанија друштва Neuberger Berman су оствариле приход у Србији у
2018. години преко продаје роба и услуга [ ...], попут пословних услуга, машинерије и
индустрије кућних апарата.
Друштво које наступа као директни стицалац, а које је под крајњом заједничком
контролом подносилаца је ново основано друштво посебне намене Centurion Holdco S.a
r. l.
Циљно друштво Engineering Ingegneria Informatica S.p.A, је акционарско друштво
организовано и постојеће у складу са законима Италије. Оно пружа IT услуге углавном
у Италији у различитим индустријама.
У Србији, циљно друштво има два регистрована друштва:
- Engineering Software Lab d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси
Булевар Милутина Миланковића 17в, Београд, матични број 20886331, шифра
делатности 6209 (остале услуге ИТ које подразумева широк портфолио од банкарских
до CRM-а у области комуналних услуга, од интегрисаних дијагностичких решења за
здравство и административних решења до система за управљање радном снагом);
- OmniSecure d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Милутина
Миланковића 17в, Београд, матични број 21233943, шифра делатности 6201
(компјутерско програмирање);

Опис трансакције и акт о концентрацији
На основу Уговора о купопродаји целокупног капитала циљног друштва, закљученом
05. фебруара 2020.године, повезана друштва Bain Capital фонда, и повезана друштва
Neuberger Berman фонда, ће сваки стећи посредством друштва посебне намене
Centurion Holdco, целокупан капитал друштва.
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 3) 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,
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у тренутку подношења пријаве, према наводима подносиоца нису били званично
доступни, али су у пријави навели податке који се односе и на претходну, тј.
2019.годину. Према наводима из пријаве, у 2019. години светски приход портфолио
компанија под контролом фондова којима управља Bain Capital, износио је око[ ...]
EUR, а укупан светски приход циљног друштва у 2019. години је износio [...] EUR.
Светски приход портфолио компанија под контролом фондова којима управља
Neuberger Berman у 2018.години износио је око[ ...] EUR.
У Србији, у 2019. години приход портфолио компанија под контролом фондова којима
управља Bain Capital, износио је око [...] EUR, а укупан приход циљног друштва у
2019. години је износио око [...] EUR. У Србији приход портфолио компанија под
контролом фондова којима управља Neuberger Berman у 2018.години износио је око[...]
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.
Подносиоци пријаве сматрају да релевантно тржиште производа може бити
дефинисано као тржиште пружања ИТ услуга.
Полазећи од својстава, намене односно од делатности учесника концентрације,
Комисија је прихватила предлог подносилаца пријаве. Даља сегментација релевантног
тржишта није неопходна имајући у виду да концентрација неће нарушити
конкуренцију у Републици Србији.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође
прихватила предлог подносилаца пријаве и дефинисала га на националном нивоу као
тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
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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 подносиоци пријаве нису присутни на релевантном тржишту у
Србији, па ће након реализације концентрације само преузети постојећи тржишни удео
циљног друштва [...].
Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи 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.
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