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Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци
ознаком XXX

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-128/2020-5
Датум: 31. јануар 2020. године

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и 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 6/0-02128/2020-1, коју су 3. јануара 2020. године поднела друштва АХА Infrastructure Equity 1 SAS, са
седиштем на адреси 9, Tour Majunga-La Defense, 6, Р1асе de la Pyramide, 92800 Puteaux,
Француска, и Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole S.A., a societe anonyme, са
седиштем на адреси Rue de la Procession 50-56, 75015 Париз, Француска, које заступа
пуномоћник, адвокат Бојана Миљановић, из адвокатске канцеларије Karanović & Partners, са
седиштем на адреси Ресавска 23, Београд, дана 31. јануара 2020. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем заједничке индиректне контроле од стране привредних друштава АХА Infrastructure
Equity 1 SAS, са седиштем на адреси 9, Tour Majunga-La Defense, 6, Р1асе de la Pyramide, 92800
Puteaux, Француска, регистарски број 838 380 327, и Predica Prevoyance Dialogue du Credit
Agricole S.A., a societe anonyme, са седиштем на адреси Rue de la Procession 50-56, 75015 Париз,
Француска, регистарски број 334 028 123, над привредним друштвом ELL Luxembourg 2 S.a r.l.,
са седиштем на адреси 2, rue Edward Steichen, L-2540, Луксембург, Велико Војводство
Луксембург, регистарски број 8185951, и његовим зависним друштвима, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 24. јануара 2020. године уплатили износ
од XXX евра, дана 28. јануара 2020. године износ од XXX евра и дана 30. јануара 2020. године
износ од XXX динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно представља
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.
Образложење
Привредна друштва АХА Infrastructure Equity 1 SAS, са седиштем на адреси 9, Tour Majunga-La
Defense, 6, Р1асе de la Pyramide, 92800 Puteaux, Француска, регистарски број 838 380 327, и
Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole S.A., a societe anonyme, са седиштем на адреси
Rue de la Procession 50-56, 75015 Париз, Француска, регистарски број 334 028 123 (у даљем
тексту: АХА Infrastructure и Predica, или заједно подносиоци пријаве), поднела су дана 3.
јануара 2020. године преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић, пријаву концентрације
која је заведена под бројем 6/0-02-128/2020-1 (у даљем тексту: пријава). Комисији je
достављена и допуна пријаве број 6/0-02-128/2020-2 од 6. јануара 2020. године. Подносиоци
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пријаве су предложили 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
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 6/0-02-128/2020-3 од 16. јануара 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
Подносилац пријаве, АХА Infrastructure, је холдинг компанија основана за инвестиционе
потребе, која је у крајњем власништву компаније АХА, глобалне осигуравајуће куће, са
седиштем у Паризу. Компаније у оквиру АХА групе су активне у животном, здравственом и
другим видовима осигурања, као и у управљању инвестицијама. АХА група послује
првенствено у западној Европи, северној Америци, азијско-пацифичкој регији и на Блиском
истоку. АХА Infrastructure је основана да држи одређене инфраструктурне инвестиције у име
АХА групе и тренутно је индиректни власник само мањинског удела у Dunkirk LNG терминалу
у Француској. На дан 31. децембра 2018. године већину капитала и гласачких права у АXА-и
имали су акционари из опште јавности (78,69% акционарског капитала и 68,02% гласачких
права). Остатак капитала у АХА-и подељен је између Mutuelles АХА (АХА Assurances IARD
Mutuelle и АХА Assurances Vie Mutuelle) (14,4%), запослених и заступника (5,19%), сопствених
акција које поседује директно компанија (1,70%) и сопствених акција у власништву зависних
друштава компаније (0,02%). На светском нивоу у 2018. години АХА група је остварила приход
од оквирно [...] евра. АХА група није присутна, нити је остварила било какав приход на
тржишту Републике Србије.
Подносилац пријаве, Predica, је јавно друштво са ограниченом одговорношћу које је активно у
сектору животног и здравственог осигурања, нарочито у сектору животног осигурања, штедње
и пензија, за физичка лица и компаније. Оно такође нуди решења у здравственој и личној
заштити и осигурање од оштећења имовине. У овим пословним областима Predica углавном
послује у Француској. Predica је такође активна у области финансијског инвестирања, у
компанијама које су углавном активне у Француској, укључујући компаније које су активне у
сектору електричне енергије. Predica је потпуно зависно друштво компаније CAA, која је
потпуно зависно друштво компаније GCA, француске међународне групе чији периметар
обухвата и Credit Agricole S.A. (централно правно лице групе и све регионалне и локалне банке
и њихова зависна друштва). САА, преко својих зависних друштава, управља читавим огранком
„осигурања“ GCA (тј. Predica-ом, Pacifica-ом, Credit Agricole Creditor Insurance-om и
међународним зависним друштвима која су активна у осигурању). GCA нуди широк спектар
банкарских услуга и услуга повезаних са осигурањем. Његове активности су организоване у
следећим пословним областима:
- банкарство са становништвом у Француској и међународно банкарство са
становништвом;
- специјализоване финансијске услуге;
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-

корпоративно и инвестиционо банкарство;
управљање имовином, осигурање и приватно банкарство.

У Србији је GCA присутна у пружању банкарских услуга преко свог зависног друштва Credit
Agricole Банка Србија а.д. Нови Сад, са седиштем на адреси Браће Рибникара 4-6, Нови Сад,
матични број 08277931. GCA је на светском нивоу у 2018. години остварио приход од оквирно
[...] евра, док је на тржишту Републике Србије остварио приход од оквирно [...] евра.
ELL Luxembourg 2 S.a r.l. (у даљем тексту: ELL или циљно друштво) је пружалац решења за
лизинг електричних локомотива. Његов пословни модел се састоји од изнајмљивања модерних
и свестраних електричних локомотива теретним и путничким оператерима. ELL тренутно
поседује флоту од 150 електричних локомотива коју искључиво чине Siemens Vectron
локомотиве. Све локомотиве су дизајниране за међународни и преко гранични саобраћај и
користе се широм континенталне Европе са фокусом на Аустрију, Чешку, Хрватску, Немачку,
Мађарску, Холандију, Швајцарску и Шведску. ELL је део ELL групе која је под крајњом
контролом KKR Global Infrastructure Investors LP (у даљем тексту: KKR фонд). На светском
нивоу у 2018. години ELL је остварио приход од око [...] евра. У Србији, циљно друштво
уопште није присутно.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна трансакција се тиче стицања индиректне заједничке контроле од стране АХА
Infrastructure и Predica над ELL. На основу Уговора о купопродаји који је потписан дана 19.
децембра 2019. године, подносиоци пријаве намеравају да индиректно стекну заједничку
контролу над ELL-ом.
Преузимање ће бити спроведено посредством друштва посебне намене, ELL BidCo S.a r.l., са
седиштем на адреси 6, rue Adolphe, L-116, Луксембург, Велико Војводство Луксембург,
регистарски број B240365 (у даљем тексту: BidCo), које ће преузети све уделе у циљном
друштву. BidCo ће бити под појединачном контролом другог друштва посебне намене, ELL
HoldCo S.a r.l., са седиштем на адреси 6, rue Adolphe, L-116, регистарски број B240206 (у даљем
тексту: HoldCo), које ће држати 100% удела у BidCo-у. HoldCo ће, са друге стране, бити под
заједничком контролом друштава АХА Infrastructure и Predica.
Комисији је достављен Уговор о купопродаји потписан дана 19. децембра 2019. године, a 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 података о висини укупних прихода учесника
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2018. години
(имајући у виду да је достављање финансијских извештаја за 2019. годину и даље у току),
утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход
свих учесника у концентрацији у 2018. 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.
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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, за потребе предметне
трансакције, може бити дефинисано као свеобухватно тржиште лизинга покретних ствари.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности
учесника концентрације и нарочито циљног друштва, Комисија је прихватила предлог
подносилаца пријаве, и као релевантно тржиште производа дефинисала релевантно тржиште
лизинга покретних ствари. Даља сегментација релевантног тржишта је могућа, али није
неопходна имајући у виду да циљно друштво није присутно на територији Републике Србије.
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 неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаном
релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици
Србији.
Из утврђеног чињеничног стања произлази да циљно друштво није присутно у Србији, и да не
долази до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном
тржишту производа. На утврђеном релевантном тржишту производа присутан је само један од
подносилаца пријаве, конкретно GCA (Predica) преко свог зависног друштва Credit Agricole
Банка Србија а.д. Нови Сад. Стога се може закључити да спровођењем предметне
концентрације неће доћи до промене структуре тржишта и тржишног учешћа, односно 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.
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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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