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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“ број 49/2011), одлучујући 

по пријави концентрације број 6/0-02-774/2020-1, коју је дана 23. децембра 2020. године 
поднело привредно друштво Mayr-Melnhof Cartonboard International GmbH, са 
седиштем на адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, Аустрија,  преко пуномоћника адвоката 
Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије „Karanović & Partners“, Ресавска бр. 23, 

Београд, дана 18. маја 2021. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Mayr-Melnhof 

Cartonboard International GmbH, са седиштем на адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, 

Аустрија, број регистрације FN 84596 g, над привредном друштвом Kotkamills Group 

Oyj, са седиштем на адреси Norskankatu 6, 48100 Котка, Финска, број регистрације 
2673676-1, куповином  удела. 
 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Mayr-Melnhof Cartonboard 

International GmbH дана 17. марта 2021. године уплатило износ од XXX евра на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање 
решења у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Mayr-Melnhof Cartonboard International GmbH, са седиштем на 
адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, Аустрија, број регистрације FN 84596 g (у даљем 

тексту: Mayr-Melnhof или подносилац пријаве), поднело је дана 23. децембра 2020. 

године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије 
„Karanović & Partners“, пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-

774/2020-1 (у даљем тексту: пријава), са предлогом да Комисија за заштиту 
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конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри трансакцију у скраћеном поступку. 

Комисији су достављене и допуне пријаве 15. марта, 16. априла и 10. маја 2021. године. 
 

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 2. 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. 
   

Учесници концентрације 

 

Друштво Mayr-Melnhof припада групи друштава Mayr-Melnhof (у даљем тексту: Mayr-

Melnhof група), којом као крајње матично друштво управља привредно друштво Mayr-

Melnhof Karton AG, са седиштем на адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, Аустрија. Mayr-

Melnhof група је на светском нивоу активна у производњи картонских табли и 

производа за паковање, а нарочито преклопног картона. Пословање ове групе друштава 
је подељено у два сегмента, и то „Mayr-Melnhof karton“, који је фокусиран на 
активности у вези картонских табли, и „Mayr-Melnhof Packaging“, чије је пословање 
усмерено на низводне активности у вези са паковањем. 

 

Mayr-Melnhof група производи обложене картонске плоче на бази влакана и у мањој 
мери картон од нетканог влакна (девичанска влакна, енг. virgin fiberbased cartonboard). 

Производи ове групе се претежно користе за производњу картонских паковања за 
основне потрошачке производе (енг. consumer staples). Главни фокус продаје лежи на 
амбалажи за храну, као и амбалажи за производе за домаћинство, хигијену и 

фармацеутске производе. Главни купци Mayr-Melnhof групе у овој области су 

произвођачи преклопног картона у Европи (европско тржиште чини 80% светске 
продаје ове групе). 
 

У области производње паковања, Mayr-Melnhof група обрађује картон базиран на 
рециклираном и нетканом влакну у картонску амбалажу за робу широке потрошње, а 
првенствено у преклопне кутије. Производни асортиман покрива тржиште робе широке 
потрошње и високо специјализована тржишта амбалаже за цигарете, фармацеутске 
производе, детерџенте, производе за личну негу, као и луксузне производе. 
 

У Републици Србији, Mayr-Melnhof група нема регистрована зависна друштва, а у 2019. 

години је на тржишту Републике Србије остварила око [...] евра прихода продајом 

преклопних картона и картонских табли. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Kotkamills Group Oyj, са седиштем на 
адреси Norskankatu 6, 48100 Котка, финска, број регистрације 2673676-1 (у даљем 

тексту: Kotkamills или циљно друштво). Циљно друштво је претежно активно у 

производњи картонских табли од нетканих влакана. Продаја наведених производа је у 

2019. години чинила 51% прихода овог друштва. Поред тога, циљно друштво је 
активно и у производњи засићених крафт база које имају примену у различитим 

индустријама (продаја ових производа чинила је 35% прихода циљног друштва у 2019. 

години), као и у производњи резане дрвне грађе, која се користи претежно у 

грађевинској индустрији (продаја ових производа чинила је око 12% прихода циљног 
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друштва у 2019. години). 

 

Циљно друштво у Републици Србији не поседује зависна регистрована друштва, а у 

2019. години је на тржишту Републике Србије остварило око [...] евра прихода 
продајом картонских табли. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Циљно друштво се тренутно налази под појединачном контролом приватног 
инвестиционог фонда MB Equity Fund IV Ky, са седиштем у Финском, који поседује 
51,7% удела у њему, при чему мањинске власнике циљног друштва представљају 

друштва Nordic Mezzanine Fund III L.P., са седиштем у Уједињеном Краљевству које 
поседује 19,5% удела, Elo Mutual Pension Insurance Company, са седиштем у Финској, 
које поседује 9,6% удела, Tesi Industrial Management Оу, са седиштем у Финској, које 
поседује 9,2% удела, а 10% удела циљног друштва је у власништву менаџмента. 
 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји, закључен 9. децембра 2020. године, између подносиоца пријаве у својству 

купца и наведених власника удела у циљном друштву, у својству продаваца. 
 

Након спровођења предметне концентрације, циљно друштво ће бити у већинском 

власништву и под појединачном 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. Из података достављених Комисији о укупним 

годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве, оствареним 

на светском тржишту и 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 ускладу са чланом 63. став 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.  
 

Узимајући у обзир претежне активности учесника у концентрацији, подносилац пријаве 
је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације, релевантно 
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тржиште производа дефинише као тржиште снабдевања, односно велепродаје 
картонских табли. Подносилац пријаве, према наводима у пријави, у Републици Србији 

остварује приход од продаје производа од преклопног картона и картонских табли, при 

чему је [...], а [...]. Циљно друштво је, према наводима у пријави, у Републици Србији 

активно само у продаји картонских табли.  

 

Картонске табле су вишеслојни папирни материјал и представљају основну сировину за 
производњу картона, а производе се од целулозних влакана добијених или од дрвета 
(пулпе) или поновним коришћењем повратних влакана. У Европи, око 46% картонских 

табли се производи од пулпе, при чему је 54% произведено од повраћених влакана или 

отпадног папира. На почетку производног процеса, влакна се мешају са водом у 

великим такозваним хидрапулперима, док се не достигне фина суспензија. Након 

чишћења и уклањања свих нерегуларности, маса се рафинише ради ојачања и пумпа у 

машине за производњу картонских табли. У машинама за картонске табле, мешавина 
влакана и воде се из припремног постројења поставља на неколико покретних жичаних 

мрежа где влакна почињу да се учврћују након што вода испари кроз мрежу. Листови 

се затим склапају заједно тако да чине један непрекидан лист картонске табле који се 
притиска великим ваљцима ради истискивања преостале воде. Када картонска табла 
достигне одговарајући ниво влажности на њену површину се додају до три слоја 
премаза (који углавном чини глина и креда), који доприносе глаткоћи и сјају потребним 

за накнадну висококвалитетну штампу. У завршној фази, картонске табле се секу на 
мање делове или у листовима пакују на патете, у зависности од појединачних потреба 
купаца. Картонске табле се углавном продају „конвертерима“, компанијама које 
користе картонске табле као инпут за производњу различитих производа за паковање 
(нарочито преклопног картона) или алтернативно директно крајњим купцима као на 
пример великим произвођачима хране. 
 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 
производа, а нарочито активности циљног друштва у Републици Србији, Комисија је за 
потребе оцене предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала 
као тржиште трговине на велико картонским таблама.  
 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике 
Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 
 

Оцена ефеката концентрације 

 

Имајући у виду да учесници у концентрацији у Републици Србији немају регистровано 

присуство и последично ограничену могућност процене локалног тржишта, као и 

чињеницу да, према наводима у пријави, у Републици Србији постоји већи број 
различитих вертикално интегрисаних локалних играча активних и у области 

преклопног картона и картонских табли, подносилац пријаве је Комисији доставио 

податке који се односе на укупно „тржиште картона“, које обухвата велепродају 

преклопних картона и велепродају картонских табли.  

 

Према проценама подносиоца пријаве, укупна вредност напред наведеног тржишта је у 

2019. години износила око [...] евра. Подносилац пријаве је на овом тржишту у 2019. 

години имао тржишни удео од око /20-30/%, према оствареном приходу ([...] евра), док 

је тржишни удео циљног друштва на овом тржишту према истом критеријуму износио 

око /0-5/% ([...] евра прихода). Заједнички тржишни удео учесника у концентрацији на 
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овом тржишту у 2019. години износио је око /20-30/%. Подносилац пријаве је као 

највеће конкуренте учесника у концентрацији у Републици Србији у 2019. години навео 

следећа друштва: Zannini East Vršac, са тржишним уделом од око /10-20/%, Avala Ada, 

са тржишним уделом од око /10-20/%, UMKA Cardboars Mill, са тржишним уделом од 

око /5-10/%, Bosis Valjevo, са тржишним уделом од око /5-10/%, и Znam Graf Čačak, са 
тржишним уделом од око /5-10/%. 

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 
концентрације неће довести до значајних хоризонталних преклапања узимајући у обзир 

да ће се тржишни удео подносиоца пријаве повећати за само [...] процентних поена. 
Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације неће изазвати 

негативне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији. 

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су 

испуњени услови дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога, 
одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  
    

Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом члана 65. ст. 5. Закона 
као и члана 2. ст. 1. тач. 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.  

 

 

 


