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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 6/0-02-449/2020-1, коју je дана 5. јуна 2020. године поднелo 

привреднo друштвo Lorca Telecom BidCo SA, Calle Maldonado 4, Bajo D, 28006 Мадрид, 

Шпанија, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из ортачког адвокатског 

друштва Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 22. јуна 2020. године, доноси 

следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле друштва Lorca Telecom BidCo SA, Calle 

Maldonado 4, Bajo D, 28006 Мадрид, Шпанија, идентификациони код друштва 

959800SGG3YM78V08J90, над друштвом МásMóvil S.A., са седиштем на адреси Parque 

Empresarial Zuatzu, Edificio Easo, 2a planta, San Sebastian, Gipuzkoa, Шпанија, 

идентификациони код друштва 959800YH56PYMFN7VV80, куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Lorca Telecom BidCo SA, дана 

12. јуна 2020. године уплатио износ од XXX евра и дана 19. јуна 2020. године износ од 

XXX динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Lorca Telecom BidCo SA, Calle Maldonado 4, Bajo D, 28006 Мадрид, 

Шпанија, идентификациони код друштва 959800SGG3YM78V08J90 (у даљем тексту: 

Lorca или подносилац пријаве), поднело је дана 5. јуна 2020. године преко пуномоћника 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-449/2020-1 (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. Комисији су достављене и допуне пријаве 11. и 17. јуна 2020. године. 

 

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 
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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 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 Lorca, представља друштво посебне намене основано за 

потребе спровођења предметне трансакције и налази се под посредном заједничком 

контролом фондова којима управљају друштва Cinven Capital Managment (VII) General 

Partner Limited, са главним канцеларијама на адреси, Level 4, Mill Court, La Charroterie, 

St Peter Port, Guernsey GY1 1EJ, број регистрације 65398 (у даљем тексту: Cinven), 

KKR&Co. Inc., са главним седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, 

NY-10019, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 4378294 (у даљем тексту: 

KKR) и Providence Equity LLP, са седиштем на адреси 28 St George Street, London, 

Уједињено Краљевство, број регистрације  OC316278 (у даљем тексту: Providence). 

 

Cinven је европска приватна инвестициона компанија која се бави пружањем услуга 

управљања инвестицијама и инвестиционим саветовањима већег броја инвестиционих 

фондова. Cinven инвестира у широк спектар индустрија, са нарочитим фокусом на 

здравство, технологије, медије и телекомуникације, финансијске услуге, индустријске и 

пословне услуге, као и на потрошачку робу. Cinven има канцеларије у Лондону, 

Франкфурту, Паризу, Милану, Мадриду, Guernsey-ju, Луксембургу, Хонг Конгу и 

Њујорку.  

 

Cinven, заједно са Bain Capital Investors L.L.C. врши заједничку контролу над 

компанијом Stada Arzneimittel AG (у даљем тексту: Stada), регистрованом под бројем 

HRB 71290, са седиштем на адреси 3 Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, Nemačka, 

односно над локалним зависним друштвима Stada. Stada је активна у развоју, 

производњи, регистрацији, продаји комерцијализацији, дистрибуцији и промоцији 

производа намењеним живим организмима (енг. life science), као што су фармацеутски 

лекови, додаци исхрани и козметички производи (као и у повезаним активностима). 

Посебно, Stada нуди генеричке фармацеутске производе укључујући одабране 

биолошки сличне лекове (biosimilare), а такође је произвела низ брендираних 

производа.  

 

У Републици Србији Stada група поседује следећа регистрована зависна друштва:  

 

1. Хемофарм а.д. Вршац, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, 

матични број 08010536, претежна регистрована делатност: производња 

фармацеутских производа, шифра делатности: 2120, 

2. Stada IT Solutions d.o.o. Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, 

матични број 20958146, претежна регистрована делатност: компјутерско 

програмирање, шифра делатности: 6201, 



 3 

3. Velexfarm d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Проте Матеје бр. 70, Београд, 

претежна регистрована делатност: велепродаја фармацеутских производа, 

шифра делатности: 4646, и  

4. Pool4tool d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Кнез Михајлова бр. 22, Београд, 

матични број 20957751, претежна регистрована делатност: компјутерско 

програмирање, шифра делатности: 6201. 

 

Сва друштва која су под контролом Cinven-а се, у смислу члана 5. Закона, сматрају 

једним учесником на тржишту. 

 

KKR je основан у складу са законима државе Делавер (Сједињене Америчке Државе) 

као партнерство (KKR & Co. L.P.), које почев од 1. јула 2018. године обавља своје 

активности као корпорација (KKR & Co. Inc.). Ова промена је извршена ради 

проширења базе инвеститора, поједностављења структуре KKR-а и олакшања улагања 

у његове акције. KKR представља глобално инвестиционо друштво које нуди широк 

асортиман алтернативних фондова и осталих инвестиционих производа инвеститорима 

и пружа капитална тржишна решења за фирме, њихова портфолио друштва и клијенте. 

Повезани приватни инвестициони фондови KKR-а инвестирају у друштва у различитим 

секторима. Свако повезано портфолио друштво KKR-а има сопствени управни одбор, 

који обично чини један или више представника KKR-а, и послује и финансира се 

независно од других повезаних портфолио друштава KKR-а. Вршилац контроле над 

KKR-ом јесте друштво KKR Management LLC.  

 

KKR има велики број зависних друштава у свету која су под његовом крајњом 

контролом и са којима чини групу друштава (у даљем тексту: KKR група), која 

представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 

 

KKR је доставио Комисији податке о својим зависним друштвима на дан 27. мај 2020. 

године, [...]. 

 

[...] 

 

Providence представља крајње матично друштво истоимене групе друштава (у даљем 

тексту: Providence група). Providence група поседује канцеларије у Њујорку, Бостону, 

Канзас Ситију и Лондону, а на подручју Северне Америке и Европе специјализована је 

и активна у областима медија, комуникација, образовања, софтверске и информационе 

индустрије и у управљању инвестицијама.  

 

Према наводима у пријави,  Providence група у Републици Србији нема регистрована 

зависна друштва, [...]. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво МasMovil S.A., са седиштем на 

адреси Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Easo, 2a planta, San Sebastian, Gipuzkoa, 

Шпанија, број регистрације 959800YH56PYMFN7VV80 (у даљем тексту: циљно 

друштво), као и његова зависна друштва. Циљно друштво представља матично 

друштво МasMovil групе друштава која је претежно у Шпанији активна у пружању 

телекомуникационих услуга. МasMovil група крајњим корисницима у Шпанији пружа 

услуге фиксне и мобилне телефоније, као и широкопојасног приступа интернету, а 

њени главни брендови су Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Llamaya и Lebara. Поред тога, 

МasMovil група пружа и услуге интерконекције и роминга другим операторима, 
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трговачке услуге клијентима на велепродајном нивоу (међународна терминација 

позива), као и друге повезане услуге. МasMovil група је и у Португалији активна у 

пружању телекомуникационих услуга и то у пружању услуга фиксне и мобилне 

телефоније, широкопојасног приступа интернету и дистрибуције медијског садржаја. 

Ова група друштава поседује укупно око девет милиона корисника и запошљава преко 

900 запослених.  

Према наводима у пријави, циљно друштво нема регистрована зависна друштва у 

Републици Србији, нити на било који други начин остварује приходе на тржишту 

Републике Србије.  

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштва Lorca Telecom, је дана 1. јуна 2020. године Комисији за 

хартије од вредности Шпаније доставио Добровољну понуду за преузимање акција 

циљног друштва која је условљена њеним одобрењем. Према наводима подносиоца 

пријаве, [...]. Након спровођења предметне концентрације, циљно друштво ће бити под 

непосредном контролом подносиоца пријаве. 

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, подносиоци пријаве су Комисији доставили податке и финансијске 

извештаје који се односе на 2018. годину. Из података достављених Комисији о 

укупним приходима група друштава којој припадају подносиоци пријаве у свету и у 

Републици Србији у 2018. години проистиче да су приходи већи од прописаних износа 

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 одредбом члана 63. став 1. тач. 1) 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.  

О активностима подносиоца пријаве, као и његових матичних група друштава било је 

речи у претходном делу образложења. 



 5 

 

Циљно друштво је на велепродајном и малопродајном нивоу активно у пружању услуга 

фиксне и мобилне телефоније и широкопојасног приступа интернету, и у дистрибуцији 

медијског садржаја на малопродајном нивоу претежно у Шпанији, као и у и 

Португалији. 

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, односно 

пословне активности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, као и 

своју досадашњу праксу, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације дефинисала следећа релевантна тржишта производа: 

1. малопродајно тржиште пружања услуге фиксне телефоније, 

2. велепродајно тржиште пружања услуге фиксне телефоније, 

3. малопродајно тржиште пружања услуга фиксног широкопојасног приступа 

интернету,  

4. велепродајно тржиште пружања услуга фиксног широкопојасног приступа 

интернету, 

5. малопродајно тржиште пружања услуга мобилних телекомуникација, 

6. велепродајно тржиште пружања услуга мобилних телекомуникација, и 

7. малопродајно тржиште пружања услуга дистрибуције медијског садржаја. 

 

Приступ јавној телефонској мрежи на фиксној локацији у Републици Србији може се 

остварити коришћењем следећих прикључака: аналогног прикључка (POTS), ISDN 

прикључка, бежичног претплатничког прикључка (FWA – CDMA), IP прикључка, и 

прикључка путем кабловских мрежа.  

 

Услуге фиксног широкопојасног приступа интернету у Републици Србији доступне су 

коришћењем следећих врста приступа: приступ коришћењем xDSL технологије преко 

бакарне парице, приступ путем мобилних мрежа за услуге преноса података уговорене 

као појединачне услуге, одвојено од говорне услуге (претплате за data картице, за USB 

модем/dongle, за таблете и сл.), бежични приступ (CDMA, WiMAX, WiFi), приступ 

преко кабловске мреже KDS оператора, приступ преко изнајмљених линија, приступ 

путем оптичких каблова. Комисија сматра да у овом предмету није неопходно 

дефинисати посебно тржиште мобилног широкопојасног приступа приступа интернету, 

имајући у виду ефекте предметне концентрације.  

 

Дистрибуција медијског садржаја се односи на пружање услуга путем кабловске мреже 

(KDS), јавнe фикснe телефонскe мрежe (IPTV), сателитскe мрежe (DTH), технологије 

дистрибуције мултимедијалног садржаја путем интернета (OTT), бежичнe мрежe 

(MMDS) и дигиталне терестријалне мреже (DTT). Са развојем дигиталних технологија, 

ширењем доступног протока и трендом конвергенције у телекомуникацијама 

(могућност коришћења различитих технологија за суштински исте циљеве, односно 

слање електронске дигиталне информације од једне до друге тачке), медијски садржај 

је могуће доставити претплатницима користећи широк спектар различитих дигиталних 

технологија.  

 

Мобилне телекомуникационе (телефонијске) услуге обухватају услуге мобилне 

телефоније (национални и међународни говорни pre-paid и post-paid позиви, SMS, 

MMS и друге врсте порука), мобилне услуге преноса података преко мобилне мреже, 

као и услуге међународног роминга.  
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За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике 

Србије.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

учесници у концентрацији нису присутни на дефинисаним релевантним тржиштима 

производа у Републици Србији.  

 

На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 

неће довести до хоризонталних преклапања нити ће проузроковати негативне 

вертикалне ефекте на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици 

Србији. 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. 

 

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. 

 

 

 


