Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-281/2020-4
Датум: 27.фебруар 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. и 65. став 5. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 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 6/0-02281/2020-1, коју је 07. фебруара 2020. године поднело друштво Velvet Care sp.z.o.o. са
регистрованим седиштем на адреси Klucze – Osada 3,32-310 Klucze, Република Пољска, које
заступа адвокатска канцеларија Карановић/Партнери о.а.д. са седиштем на адреси Ресавска 23,
дана 27. фебруара 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва Velvet Care sp.z.o.o. са
регистрованим седиштем на адреси Klucze – Osada 3, 32-310 Klucze, Република Пољска,
регистарски број 0000119906, над друштвом MORACELL s.r.o. са регистрованим седиштем на
адреси Prumyslova 542, 664 63 Жабчице, Чешка Република, регистарски број C 36078,
куповином целокупног удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 13. фебруара 2020. године, уплатио износ
од (XXX) евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно представља
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.

Образложење

Друштво Velvet Care sp.z.o.o. са регистрованим седиштем на адреси Klucze – Osada 3, 32-310
Klucze, Република Пољска, регистарски број 0000119906, (у даљем тексту: подносилац
пријаве), поднело је дана 07.фебруара 2020. године преко адвокатске канцеларије
Карановић/Партнери о.а.д. са седиштем на адреси Ресавска 23, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-281/2020-1 (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, 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
1

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 6/0-02-281/2020-2 од 19. фебруара 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 Velvet Care sp.z.o.o. је произвођач хигијенских производа у Пољској, и део је Abris
Grupe, коју чине приватни инвестициони фондови којима управљају Abris Capital Partners и
Abris Capital Partners Limited. Abris група је на тржишту Србије присутна како директно (преко
друштва Patent Co. D.o.o. са регистрованим седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А
Mишићево, шифра делатности 1091, и матичним бројем 08829675; Greentech d.o.o. из Новог
Сада, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Краља Петра I 7, шифра делатности 3832
и матичним бројем 20057696; Global Technical Systems d.o.o. из Београда, са регистрованим
седиштема на адреси Качићева 9, шифра делатности 4321, и матичним бројем 21340456), тако и
индиректно (кроз продају коју поједине њене компаније са седиштем ван Србије остварују у
Србији). Друштво Velvet се налази под крајњом контролом Abris CEE Mid-Market Fund III LP са
регистрованим седиштем у Jersey-ју, које је под крајњом контролом Abris Capital Partners
Limited (Abris група). Velvet група је углавном активна у производњи и снабдевању
производима за крајњу потрошњу од папирног ткива.
Подносилац пријаве нема регистровано зависно друштво у Србији и није остварило било какав
приход у Србији у претходној години.
Циљно друштво MORACELL s.r.o. основано 2000. године, чешки је произвођач широког
асортимана производа за личну хигијену и домаћинство. Са својим производима под брендом
BIG SOFT, компанија је почела да шири своје пословање на чешком тржишту, али такође и у
иностранству. Његов портфолио производа укључује производе као што су тоалет папир,
кухињски убруси, марамице, козметичке салвете, папирне салвете итд.
Циљно друштво није присутно на територији Републике Србије.

Опис трансакције и акт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је оквирни Уговор о преносу удела који је потписан 23. јануара
2020.године. Предложена трансакција односи се на стицање појединачне контроле од стране
подносиоца, Velvet Care sp.z.o.o. друштва који је део Abris групе, над циљним друштвом
MORACELL s.r.o. Пре трансакције, Циљно друштво је у власништву продаваца: LP Moravia a.s.
акционарског друштва основаног у складу са законима Чешке Републике, и Anea Italia S.R.L.
друштва ограничене одговорности основаног у складу са законима Републике Италије.
Трансакција се састоји од стицања 100% удела у Циљном друштву од стране подносиоца
пријаве, из чега произилази да ће подносилац вршити појединачну контролу над циљним
друштвом.
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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 Abris групе у чијем
саставу послује и подносилац пријаве, и циљног друштва, остварених на светском тржишту и
тржишту Републике Србије у 2019. години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу
пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији 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 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, не
постоји преклапање између учесника на тржишту, па самим тим предложена трансакција неће
проузроковати забринутост у погледу права о заштити конкуренције.
Подносилац пријаве је навео да се предложена трансакција односи на тржиште производње
финалних производа од папирног ткива, које тржиште је предложио као релевантно тржиште
производа. Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве.
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.
Трансакција је конзистентна са инвестиционом стратегијом Abris групе, у складу са којом
Abris група инвестира у друштва која имају потенцијал у различитим индустријама, нарочито у
Средњој и Источној Европи, при чему Циљно друштво несумњиво представља једну такву
инвестициону прилику. Циљно друштво нема локално присуство нити обавља пословне
активности на територији Републике Србије.
Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до промене
структуре тржишта и тржишног учешћа, односно до негативних ефеката, хоризонтално или
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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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