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

Реп убл ика Срб ија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-467/2020-7
Датум: 07. јул 2020. године
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 6/0-02-467/2020-1, коју је дана 17. јуна 2020. године поднело
привредно друштво RAINBOW UK Bidco Limited, са седиштем на адреси 200 Aldersgate
Street, Лондон, Велика Британија, преко пуномоћника адвоката Мирослава Стојановића,
из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови
Београд, дана 07. јула 2020. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва RAINBOW
UK Bidco Limited, са седиштем на адреси 200 Aldersgate Street, Лондон, Велика Британија,
регистрациони број 12628284, над привредним друштвом Waves UK Divestco Limited, са
седиштем на адреси c/o Coty UK 5 St George’s Rd, Лондон, Велика Британија,
регистрациони број 12625660, куповином акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, RAINBOW UK Bidco уплатио износ од XXX
евра, дана 06. јула 2020. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што
представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.
Образложење
Привредно друштво RAINBOW UK Bidco Limited, са седиштем на адреси 200 Aldersgate
Street, Лондон, Велика Британија, регистрациони број 12628284, (у даљем тексту:
RAINBOW или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија), 17. јуна 2020. године, преко пуномоћника, пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-467/2020-1 (у даљем тексту: пријава).
Комисији су достављене и допуне пријаве дана 17. и 19. јуна 2020. године. Подносилац
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пријаве је предложио да 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). Доказ о извршеној уплати,
којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је
утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета.
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 у концентрацији
RAINBOW, директан стицалац у предложеној трансакцији је друштво за посебне намене
(Special Purpose Vehicle - SPV), основано за потребе предложене трансакције које је под
индиректном контролом KKR & Co.Inc., из Делавера, САД (заједно са својим зависним
друштвима у даљем тексту: KKR). RAINBOW није пословао на тржишту Србије.
Према подацима из пријаве, за KKR предложена трансакција представља инвестициону
прилику која је сагласна са његовом стратегијом улагања у „привлачна“ друштва, како би
повећао вредност пословања са циљем стицања профита од евентуалне продаје тих
друштава. Повезани приватни инвестициони фондови групе KKR инвестирају у друштва у
различитим секторима. Свако повезано друштво групе KKR има сопствени управни одбор
који обично чини један или више представника друштва KKR и послује и финансира се
независно од других повезаних портфолио друштава групе KKR. Према листи
достављеној у пријави, KKR је у 2019. години имао преко [...]. зависних друштава у свету.
[...]

Поред активности регистрованих друштава, група KKR је остварила приходе у Србији у
2018. години од око [...] евра, преко зависних друштава својих портфолио компанија
размештених широм света у следећим областима: истраживање тржишта, производња и
дистрибуција сензора за безбедност и надзорне мисије, укључујући војне радаре,
комуникације и слично, производња кревета, душека и повезаних производа, производња
електричних алата и инструмената примењених наука, производња тврдих и супер тврдих
материјала израђених технологијом цементираног карбида, дијаманта и кубних борних
нитрида, производња и дистрибуција производа од полиестера, дистрибуција уређаја и
услуга прецизне технологије у медицини, биолошким наукама и здравственом ИТ,
производња софтвера, израда и дистрибуција софтвера за графику, сликање, видео
садржаје и канцеларије, туристичке услуге, израда музичких инструмената, израда
електричних делова за аутомобиле, аутоматизација дата центара и слично, израда
рачуноводствених програма, производња хране, производња дигиталних медија.
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Сва привредна друштва која су под контролом KKR-а се, у смислу члана 5. Закона,
сматрају једним учесником на тржишту.
Waves UK Divestco Limited (у даљем тексту: циљно друштво) је друштво које је основано
у складу са законима Енглеске и Велса, за потребе предложене трансакције. Оснивач овог
друштва за посебне намене је друштво Coty International Holding B.V. из Холандије (у
даљем тексту: продавац), које је зависно друштво Coty Inc. из Делавера (у даљем тексту:
Coty група). Циљно друштво је основано с намером да продавац на њега пренесе своје
пословање које се састоји од већег броја зависних друштава, имовине и средстава у
области пружања услуга у области професионалне и малопродајне негe косе [...] (у даљем
тексту: циљно пословање).
[...].

Циљно друштво, односно циљно пословање се бави развојем, производњом, продајом и
дистрибуцијом професионалних и малопродајних производа за косу и производа за нокте.
Производи се продају на међународном нивоу, како преко зависних друштава, тако и
осталим купцима, путем различитих модела дистрибуције, укључујући салоне за лепоту,
малопродају, велетрговине, дистрибутере који пружају потпуну услугу, е-трговину итд.
Циљно друштво нема регистровано присуство нити имовину у власништву или под
закупом у Србији. Продаја производа циљног пословања одвија се преко дистрибутера. У
2019. години, на домаћем тржишту продајом производа циљног пословања, остварен је
приход од око [...] евра.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Купопродајни уговор
везан за циљно друштво (у даљем тексту: Уговор), закључен између продавца, Coty групе
и подносиоца пријаве, од 01. јуна 2020. године.
[...]

Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
На основу достављених података о висини укупних прихода које су KKR и циљно
пословање остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 20181. години,
Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер
је укупан приход учесника већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као
услова за пријаву концентрације.
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Из разлога што подаци о приходима KKR-a за 2019. годину још увек нису доступни
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Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета благовремено у складу са
чланом 63. став 1. Закона. Пријава је Комисији достављена поштом 17. јуна 2020. године,
али је послата као препоручена пошиљка 16. јуна 2020. године.
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.
Подносилац пријаве сматра да за потребе одобрења предметне трансакције, дефиниција
релевантног тржишта може остати отворена, уз аргумент да не постоји ни хоризонтално
ни вертикално преклапање између пословних активности учесника у концентрацији у
Србији, па да, у том смислу, предметна концентрација неће имати ефеката на
конкуренцију у Србији, нити проузроковати било каква спорна питања са становишта
конкуренције на овом тржишту.
У поднетој пријави се, ипак, наглашава да ради њене потпуности релевантно тржиште
производа може бити одређено у складу са активностима циљног пословања у Србији. Од
стране подносиоца пријаве достављена је сегментација козметичких производа у односу
на врсту производа, а на начин како је та подела вршена и коришћена од стране Европске
комисије и у досадашњој пракси Комисије.
У том смислу, предложено је да, имајући у виду активности циљног друштва, односно
циљног пословања, предметна трансакција буде посматрана кроз анализу следећих
тржишта: 1) производа за нокте; 2) производа за негу косе (шампони, регенератори и
третмани); 3) производа за стилизовање косе; 4) тржиште боја за косу. Подносилац
пријаве указује на могућност даље сегментације сваког од претходно наведених тржишта
и према каналима дистрибуције као директну продају фризерским салонима и продају
преко малопродајних канала.
У складу са претходном праксом, а полазећи од стварних активности подносиоца пријаве
и циљног пословања, Комисија је делимично прихватила предлог дефиниције релевантних
тржишта производа који је дао подносилац пријаве. Тако су, као релевантна тржишта
производа за оцену ефеката предметне трансакције, дефинисана следећа релевантна
тржишта:
1. тржиште велепродаје производа за нокте;
2. тржиште велепродаје производа за негу косе;
3. тржиште велепродаје производа за фарбање косе.
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Промет козметичких производа у Србији регулисан је Правилником о козметичким
производима (Сл. гласник РС, бр. 60/2019) којим је ова област у потпуно хармонизована с
прописима Европске уније.
Циљно друштво, односно циљно пословање своје активности концентрише на
професионалну негу ноктију и косе, а првенствено је фокусирано на производе за фарбање
и негу косе у фризерским салонима.
OPI пословање (бренд OPI производи средства на негу и улепшавање ноктију) је
првенствено фокусирано на нокте и производе за негу ноктију за професионалну и за
кућну употребу.
GHD пословање бави се дизајнирањем и производњом (преко трећих лица) читавог низа
уређаја и додатака за обликовање косе који се односе на стилизовање, коврџање и сушење,
за професионалну и кућну употребу. Поред тога, GHD поседује линију производа за
стилизовање мокре косе ( шампони и лакови за косу).
Пословање циљног друштва је у великој мери усмерено и на производе за фарбање косе,
како за рад у салонима, тако и за употребу у кућним условима.
Комисија није разматрала да ли се у оквиру сваког од ових тржишта може извршити
њихова даља сегментација, имајући у виду да група подносиоца пријаве није ни присутна
ни активна ни на једном од ових тржишта, а да је присуство циљног пословања према
критеријуму остварених прихода од ових делатности занемарљиво, па је закључено да
даља сегментација за потребе предметног поступка није неопходна нити нужна.
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да се релевантно географско
тржиште дефинише на националном нивоу, као тржиште Републике Србије, у складу са
чланом 6. став 3, у вези са чланом 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, према наводима у пријави, Комисија
је констатовала да подносилац пријаве није присутан ни на једном од дефинисаних
релевантних тржишта производа у Републици Србији.
Циљно пословање је у 2019. години имало врло ограничено учешће на релевантном
тржишту велепродаје производа за нокте у вредности од окo [...] евра. На релевантном
тржишту велепродаје производа за негу косе циљно пословање је имало у 2019. години
продају у вредности од око [...] евра. На релевантном тржишту велепродаје производа за
фарбарање косе циљно пословање је имало у 2019. години продају у вредности од око [...]
евра.
Подносилац пријаве процењује да учешће циљног пословања на тржишту Србије у
сегменту велепродаје производа за нокте у 2019. години било врло ограничено и у том
смислу процена вредности тржишног учешћа може бити непрецизна. Када је у питању
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присуство циљног пословања на тржишту велепродаје производа за негу косе, подносилац
пријаве за потребу ове пријаве даје процену да је његов тржишни удео између /10-20/%.
Исти распон циљно пословање, према проценама подносиоца пријаве, бележи и на
релевантном тржишту велепродаје производа за фарбање косе.
Највећи конкуренти учесника у концентрацији на релевантним тржиштима у Републици
Србији, према проценама подносиоца пријаве, су: L’Oreal група (/60-70/% тржишног
удела), Henkel AG&Co KGaA и Unilever група са тржишним учешћем од по /0-5/%, док
сви остали учесници на тржишту имају збирно тржишно учешће у распону од /5-10/%
Како је циљно друштво, односно циљно пословање једини учесник у концентрацији који
је активан на релевантним тржиштима, након њене реализације, доћи ће до преузимања
постојећег тржишног удела циљног друштва од стране подносиоца пријаве. То значи да
ова концентрација, неће узроковати промену структуре нити ће изазвати било какве
хоризонталне или вертикалне ефекте на дефинисаним релевантним тржиштима.
У складу са претходно наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa 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 бр. 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.
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