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          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. 

 

 

 

 

 

 

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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави 

концентрације број: 6/0-02-401/2020-1, друштва EQT Fund Management S.à.r.l., са 

регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, 

поднетој 23. априла 2020. године преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић и 

осталих адвоката из Моравчевић, Војновић & Партнери аод из Београда, Добрачина бр. 15, 

дана 26. маја 2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле инвестиционог фонда EQT VIII SCSp са 

регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, 

матични број: B217293, којим управља друштво EQT Fund Management S.à.r.l., са 

регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, 

матични број: B167972, преко зависног друштва HoneyBucket Bidco GmbH, са 

регистрованим седиштем на адреси Leopoldstraße 8-10, 80802 München, Немачка, матични 

број: HRB 249274, над друштвом Schülke & Mayr GmbH, са регистрованим седиштем на 

адреси Robert-Koch-Straße 2, 22851 Norderstedt, Немачка, матични број: HRB 3821 NO и 

његовим зависним друштвима, куповином 100% удела у друштву Schülke & Mayr GmbH. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је инвестициони фонд EQT VIII SCSp уплатио ХХХ евра 

дана 19. маја 2020. године и ХХХ динара дана 20. маја 2020. године на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 

уплате, представља укупно прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације 

у скраћеном поступку. 

 

Образложење  

 

Друштво EQT Fund Management S.à.r.l., са регистрованим седиштем на адреси 26A 

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, матични број: B167972 (у даљем тексту: 

EQT Fund Management или подносилац Пријаве), је поднело 23. априла 2020. године 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 

6/0-02-401/2020-1 (у даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем појединачне контроле 

инвестиционог фонда EQT VIII SCSp са регистрованим седиштем на адреси 26A Boulevard 

Royal, L-2449 Luxembourg, Луксембург, матични број: B217293 (у даљем тексту: EQT VIII) 

којим управља подносилац Пријаве, преко зависног друштва HoneyBucket Bidco GmbH, са 
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регистрованим седиштем на адреси Leopoldstraße 8-10, 80802 München, Немачка, матични 

број: HRB 249274 (у даљем тексту: HoneyBucket), над друштвом Schülke & Mayr GmbH, са 

регистрованим седиштем на адреси Robert-Koch-Straße 2, 22851 Norderstedt, Немачка, 

матични број: HRB 3821 NO (у даљем тексту: Schülke или Циљно друштво) и његовим 

зависним друштвима, куповином 100% удела у Циљном друштву. Пријава је поднета преко 

пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић и осталих адвоката из Моравчевић, Војновић 

& Партнери аод из Београда, Добрачина бр. 15. 

С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему усклађена са 

Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, 

број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допунама Пријаве 

заведеним у Комисији под бројем: 6/0-02-401/2020-2 од 24. априла 2020. године, бројем: 6/0-

02-401/2020-4 од 14. маја 2020. године и бројем: 6/0-02-401/2020-5 од 19. маја 2020. године. 
Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета 

Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за 

поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је EQT VIII уплатио прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у ставу II 

диспозитива. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) поставио 

и Захтев за заштиту података поднеском број: број: 6/0-02-401/2020-3 од 28. априла 2020. 

године, а тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и 

докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. По 

наведеном захтеву биће одлучено посебним закључком. 

 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи: 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац Пријаве је основан 29. марта 2012. године за све делатности у вези са 

управљањем, администрацијом и промовисањем алтернативних инвестиционих фондова, 

тако да исти управља и инвестиционим фондом EQT VIII, који је релевантан фонд у 

предметном случају. EQT Fund Management и EQT VIII припадају групи друштава која су 

под контролом шведског друштва EQT AB (у даљем тексту: EQT Група). Комисији је 

достављен списак портфолио друштава која су на дан 24. март 2020. године под 

(појединачном или заједничком) контролом EQT фондова. 

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

Портфолио EQT Групе обухвата улагања у великом броју пословних сегмената, 

поседује више од 62 милијарде евра у прикупљеном капиталу широм 19 активних фондова, 

и око 40 милијарди евра у имовини под управом. Инвестициони фондови EQT-а имају 129 

портфолио друштава у Европи, Азији и САД-у са укупном продајом од преко 27 милијарди 

евра и приближно 159.000 запослених. 

EQT VIII је инвестициони фонд са капиталом намењеним улагању од приближно 

10,9 милијарди евра. Фонд настоји да врши улагања првенствено у Европи, са фокусом на 

Северну Европу. […]. 

EQT Група је у 2019. години остварила укупан годишњи приход у свету од […] евра.  

EQT Група има у Републици Србији регистровано присуство преко следећег зависног 

друштва: 

 

1. Azelis d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Београдска бр. 39, 

Београд-Врачар, Република Србија, матични број: 17323423, претежна делатност: 

трговина на велико хемијским производима – шифра 4675 (у даљем тексту: Azelis 
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SRB). Повезано луксембуршко друштво Azelis S.A., матични број: B129324 је власник 

100% удела у овом друштву. Azelis SRB се бави дистрибуцијом специјализованих 

хемикалија у Републици Србији и суседним државама, односно добавља сировине за 

прехрамбену индустрију и индустрију за одржавање дома (укључујући сурфактанте, 

билдере и специфичне адитиве), за личну негу и индустрије премаза и бави се 

продајом у другим сегментима као што су фармација, мазива и гума. 

 

EQT Група је и посредно присутна у Републици Србији преко следећих 

улагања/портфолио друштава: […], чији описи пословних активности ће бити дати у делу 

образложења посвећеном релевантном тржишту. 

EQT Група је у 2019. години остварила укупан годишњи приход у Републици Србији 

од […] евра. 

Циљно друштво/Schülke је друштво специјализовано за превенцију инфекција и 

хигијену, које развија, производи и врши дистрибуцију антисептика, дезинфицијенаса и 

конзерванаса за производе за личну негу. Schülke послује широм света, али му је главно 

тржиште Европа. Друштво има три производна објекта у Немачкој, Бразилу и Француској 

са микробиолошким лабораторијама и лабораторијама за контролу квалитета. Уз то, Schülke 

има и партнерски објекат у Сједињеним Државама. Свеукупно, друштво запошљава 

приближно 1.300 људи. 

Schülke и његова зависна друштва чине Schülke групу друштава (у даљем тексту: 

Schülke Група). 

У Републици Србији Schülke Група нема регистрованих друштава нити имовину, али 

је посредно присутна преко продаје антимикробних производа, конкретно антисептика, 

дезинфицијенаса и конзерванаса преко партнера за наменску дистрибуцију купцима. Ти 

производи се могу груписати и описати на следећи начин: 

• Превенција инфекција: антисептици за ране и дезинфицијенси за руке, 

површине и инструменте. […]; 

• Лична нега: конзерванси и адитиви, који се углавном користе за козметику 

која се не испира и која се дуже задржава на кожи, као што су влажне марамице и 

дезодоранси. 

 

Schülkе Група је у 2019. години остварила укупан годишњи приход у свету од […] 

евра, а у Републици Србији приход од око […] евра. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Према подацима у Пријави, предметна концентрација се односи на стицање посредне 

појединачне контроле од стране EQT Fund Management/EQT-а VIII преко зависног друштва 

HoneyBucket-а над друштвом Schülke, куповином 100% удела у друштву Schülke.  

За потребе спровођења предметне трансакције основано је холдинг друштво 
HoneyBucket, зависно друштво инвестиционог фонда EQT VIII. Према подацима у Пријави, 

HoneyBucket је директни стицалац у предметној трансакцији, Циљног друштва и његових 

зависних друштава. 

У ту сврху, 7. априла 2020. године, закључен је Уговор о продајној опцији (у даљем 

тексту: Уговор) […]. Према Уговору HoneyBucket се неопозиво и безусловно обавезује и 

нуди да купи 100% удела у Schülke-у по цени и у складу са другим условима који су 

утврђени у Уговору о продаји удела.  

 Након спровођења концентрације, Schülke ће бити у искључивом власништву и под 

непосредном појединачном контролом HoneyBucket-а, који је у искључивом власништву и 

под појединачном контролом EQT VIII. У предметном случају […]. И поред наведеног, 

HoneyBucket је неопозиво и безусловно обавезан понудом датом у Уговору. 
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У вези са напред приказаним, Комисија прихвата намеру учесника у трансакцији 

изражену у Уговору да закључе и реализују трансакцију, према условима који су 

прецизирани у Уговору о продаји удела, када исти буде и формално закључен.  

За EQT VIII, предметна концентрација представља инвестициону прилику/чисто 

финансијско улагање која/које одговара циљевима EQT VIII као инвестиционог фонда. 

 Учесници у концентрацији намеравају да спроведу концентрацију у наредном 

периоду у 2020. години, након прибављања свих неопходних одобрења. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Предложена концентрација се тиче стицања контроле једног учесника на тржишту 

над другим учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих 

оствареном на тржишту Републике Србије у 2019. години – проистиче да исти надмашују 

износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је 

постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

  Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став. 2 и 3. Закона. 

 

  Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

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. 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и следеће 

уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у концентрацији, 

првенствено имајући у виду оне Циљног друштва/Schülke Групе. 

 Као што је претходно наведено EQT Група има у Републици Србији зависно друштво 

Azelis SRB, које се бави дистрибуцијом специјализованих хемикалија у Републици Србији и 

суседним државама. Azelis SRB добавља сировине за прехрамбену индустрију и индустрију 

за одржавање дома (укључујући сурфактанте, билдере и специфичне адитиве), за личну 

негу и индустрије премаза и бави се продајом у другим сегментима као што су фармација, 

мазива и гума.  

 EQT Група, такође, на домаћем тржишту послује и преко следећих улагања:  

[…]. 

 Према подацима у Пријави, Schülke Група је посредно присутна у Републици Србији 

продајом антимикробних производа, конкретно антисептика, дезинфицијенаса и 

конзерванаса преко партнера за наменску дистрибуцију српским купцима. Ти производи се 

могу груписати и описати на следећи начин: 

o Превенција инфекција: антисептици за ране и дезинфицијенси за  руке и кожу, 

површине и инструменте који се […]и продају преко дистрибутера на домаћем 

тржишту. […], Schülke нуди разне производе за дезинфекцију за руке и кожу као и за 

спречавање појаве сепсе код рана. У вези са фармацеутским производима, примењује 

се анатомско терапијско хемијска/ATC класификација Европске асоцијације за 

истраживање фармацеутског тржишта/EphMRA. Трећи ниво АТС класификације 

групише лекове према њиховим терапијским индикацијама, те се стога и уобичајено 

користи као оперативна полазна тачка за дефинисање тржишта. И Комисија, као и 

Европска комисија су у ранијим одлукама сматрале трећи ниво АТС/ATC3 полазном 



 5 

тачком приликом процене релевантног тржишта производа, јер се производи 

класификовани у једну АТС3 групу, начелно, не могу заменити производом из друге 

групе АТС3. Антисептици и дезинфицијенси чине АТС3 групу D8A, која обухвата 

све дерматолошке антисептичке препарате за хуману употребу који нису другачије 

класификовани, укључујући сапуне и шампоне са антисептичким или 

дезинфекционим својствима; 

o Лична нега: конзерванси и адитиви, који се углавном користе за козметику која се не 

испира и која се дуже задржава на кожи, влажне марамице и дезодорансе, који се 

[…]и продају преко дистрибутера на домаћем тржишту. Schülke развија, производи и 

врши дистрибуцију сировина и мешавина за индустрију за личну негу и козметику, 

углавном конзерванаса и мултифункционалних активних супстанци. У Републици 

Србији је остварен приход од око […] евра преко продаје тих производа (углавном 

[…]). У својој пракси Европска комисија је дефинисала козметичке састојке као 

хемијске агенсе који се користе за производњу козметике и који могу бити 

синтетичке или природне супстанце, сматрајући да постоји јединствено тржиште за 

све козметичке састојке, будући да се један хемијски агенс може користити код 

различитих производа. Следствено, јединствено тржиште за адитиве за личну негу 

би обухватило производе као што су конзерванси за личну негу, мултифункционалне 

агенсе за личну негу и адитиве за дезодорансе. 

 Како из претходно приказаног проистиче да нема хоризонталних преклапања између 

пословних активности Schülke Групе и било којег од портфолио друштава EQT фондова у 

Републици Србији, а у складу са пословним активностима Циљног друштва у Републици 

Србији, учесници у концентрацији су предложили Комисији следећа релевантна тржишта 

производа: 

1) тржиште за антисептике и дезинфицијенсе, 

2) тржиште за адитиве за производе за личну негу. 

 У вези са прецизним дефиницијама релевантног географског тржишта учесници у 

концентрацији предлажу да исте могу остати отворене јер у сваком случају спровођење 

концентрације не доводи ни до каквих негативних утицаја у Републици Србији ни по једној 

дефиницији тржишта. 

 Комисија је имајући у виду све претходно изнето, као релевантно тржиште производа 
прецизирала и дефинисала: 

1) тржиште велепродаје и дистрибуције антисептика и дезинфицијенаса, 
2) тржиште велепродаје и дистрибуције адитива за производе за личну негу. 

 Комисија није прихватила предлог учесника у концентрацији и као релевантно 

географско тржиште, у оба случаја, дефинисала територију Републике Србије, према својој 

надлежности. 

 

  Оцена ефеката концентрације 

 

 Циљно друштво је, ради комплетности података у Пријави, дало процене само својих 

тржишних удела на релевантним тржиштима у Републици Србији и то најбоље оквирне 

процене, будући да није директно присутно на домаћем тржишту. Следствено, тржишни 

удео Циљног друштва на релевантном тржишту велепродаје и дистрибуције антисептика и 

дезинфицијенаса у Републици Србији је процењен оквирно на /10-20/%. 

 Што се тиче релевантног тржишта велепродаје и дистрибуције адитива за производе 

за личну негу у Републици Србији, Schülke углавном продаје конзервансе за козметичку 

индустрију, који чине мали део тржишта за адитиве за производе за личну негу. Обим 

продаје адитива за личну негу Schülke Групе у Републици Србији у 2019. години је износио 

само […] евра. На основу овог обима продаје, учесници у концентрацији сматрају да су 

удели Schülke-а на тржишту велепродаје и дистрибуције за адитиве за производе за личну 
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негу и у ЕЕП-у и на домаћем тржишту […] и нису од значаја за даљу анализу у овом 

предмету. 

 Из претходно, укупно представљених, података из Пријаве може се закључити да ће 

EQT Група само постати нови вршилац контроле Schülke Групе, уместо постојећег/Air 

Liquide групе, јер ове групе друштава нису конкуренти на било ком светском тржишту. У 

Републици Србији учесници у концентрацији, такође, нису конкуренти на релевантним 

тржиштима, будући да EQT Група/стицалац не послује на релевантним тржиштима. 

Спровођење предметне концентрације неће довести до хоризонталних преклапања између 

пословних активности Schülke Групе и било ког од портфолио друштава EQT фондова, као 

ни до вертикалних веза између друштава Schülke Групе и било ког од портфолио друштава 

EQT фондова на релевантним тржиштима. 

 Анализом предметних података, како је напред наведено, и применом критеријума из 

члана 19. Закона, Комисија је оценила да се у конкретном случају ради о дозвољеној 

концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива решења. 

 Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5. 

Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије, 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, 106/2015 и 95/2018.). 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, с.р. 

 


