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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 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-458/2021-1, коју је дана 24. маја 2021. године поднело 

привредно друштво BAIN CAPITAL INVESTORS, LLC, са седиштем на адреси 200 

Clarendon St Boston, MA, Сједињене Америчке Државе, преко пуномоћника адвоката Маје 

Станковић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 

6, Нови Београд, дана 13. августа 2021. године, доноси следеће 

    

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва BAIN CAPITAL 

INVESTORS, LLC, са седиштем на адреси 200 Clarendon St Boston, MA, Сједињене 

Америчке Државе, регистарски број 3229725, над привредним друштвом HITACHI 

METALS, LTD. са седиштем на адреси Shinagawa Season Terrace, 2-70, Konan 1-chome, 

Minato-ku, Токио, Јапан, регистарски број 3010401038783, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво BAIN CAPITAL INVESTORS, LLC, 

дана 26. маја 2021. године, уплатило износ од од XXX (XXX) евра на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво BAIN CAPITAL INVESTORS, LLC, са седиштем на адреси 200 

Clarendon St Boston, MA, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 3229725 (даље у 

тексту: Bain Capital или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 24. маја 2021. године, преко пуномоћника, 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-458/2021-1 (у даљем тексту: 

пријава). Подносилац је поднео и допуне пријаве 18. јуна, 7. јула, 9. јула и 3. августа 2021. 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-458/2021-8 

Датум: 13.  август 2021. године 
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године. Подносилац 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 и њених допуна, 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 ће о овом захтеву 

одлучити посебним закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Bain Capital је крајњи генерални партнер бројних фондова приватног капитала (даље у 

тексту: Фондови), преко којих улаже у компаније које су активне у разним индустријама. 

Примарне пословне активности подносиоца пријаве су пружање инвестиционих савета и 

управљање инвестиционим фондовима. Основан 1984. године, Bain Capital је заступљен у 

Бостону, Лондону, Мумбаију, Минхену, Њујорку, Токију, Хонг Конгy и Шангају. 

Портфолио друштва под контролом Bain Capital-a активна су у различитим секторима, 

укључујући информациону технологију, здравство, малопродају и потрошачке производе, 

комуникације, финансијске услуге и индустрију/ производњу. 

 

Списак портфолио друштава Bain Capital-a, са регистрованим присуством у Србији, дат је 

у прилогу пријаве.  

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвом HITACHI METALS, LTD. са седиштем на адреси Shinagawa Season Terrace, 2-

70, Konan 1-chome, Minato-ku, Токио, Јапан, регистарски број 3010401038783 (даље у 

тексту: HM или циљно друштво). HM је основан 1956. године и бави се снабдевањем 

производа и материјала од метала, електроником, информационим компонентама и 

функционалним компонентама. Производи овог друштва се примењују у бројним 

секторима, укључујући индустрију, аутомобилску производњу, медицинску опрему, алате, 

полупроводнике, електронику, авионе, грађевинарство, кућне ypeђајe и 

телекомуникациону инфраструктуру. 

 

Дана 30. септембра 2020. године, друштво Hitachi, Ltd., са власничким уделом у циљном 

друштву од 53,8%, био је једини акционар циљног друштва који је имао удео већи од 5%.  

 

HM нема регистровано присуство (зависна друштва, огранке или представништва) у 

Србији. Међутим, у Србији у 2020. години, HM је остварио приходе од продаје магнета од 

неодимијума, гвожђа и бора (NdFeB), [...] 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

У оквиру предложене трансакције, Фондови које саветује Bain Capital основали су G.K. 

ВСЈ-51, са седиштем на адреси 5F, Раlасе Building, 1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Токио, 

Јапан, регистарски број 1010003034737 (даље у тексту: матично друштво) и К.К. ВСЈ-52, 

са седиштем на адреси 5F, Palace Building, 1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Токио, Јапан, 

регистарски број 9010001317798 (даље у тексту: купац), [...] 

Као правни основ предметне трансакције, Комисији су достављени Споразум о 

нетендерској понуди од 28. априла 2021. године, као и Уговор о необјављивању акција 

који је потписан истог дана, између купца и продавца. [...] 

 

Испуњеност услова 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 учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, 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. Комисија је утврдила 

да је пријава концентрације поднета благовремено у складу са чланом 63. став 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. 

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште снабдевања магнетима, имајући у виду у виду да је он у 2020. години остварио 

приход у Србији само од продаје, тј. извоза магнета. 

Комисија је приликом одређивања релевантног тржишта производа у конкретном случају 

првенствено имала у виду све пословне активности циљног друштва, и на тај начин 

делимично уважила предлог подносиоца пријаве, и релевантно тржиште производа 

одредила као тржиште производње и велепродаје производа и материјала од метала и 

компоненти од метала, и то као тржиште на којем глобално послује циљно друштво. 

Дефинисано тржиште није уже посматрано, јер другачија одлука није од утицаја на одлуку 

о дозвољености концентрације, с обзиром на то да она свакако не нарушава конкуренцију 

у Србији. 

 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је 

на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да концентрација 

неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту у Србији, имајући у виду да између 

учесника у концентрацији нема преклапања у пословању на овом тржишту. 

 

Према наводима у пријави, трансакција неће довести ни до хоризонталних ни до 

вертикалних преклапања, имајући у виду да ниједно од друштава која раде у оквиру Bain 

Capital-а не послује на тржиштима где послује циљно друштво ни глобално, ни у Србији, а 

није ни остварило продају у Републици Србији на предложеном релеватном тржишту. 

Циљно друштво се бави извозом NdFeB магнета у Србију, и то једном купцу који је те 

производе увезао у Србију, при чему се у пријави наводи да обим тог извоза одговара 

тржишном уделу који је мањи од  /5-10/% на тржишту продаје магнета у Србији. 

 

У складу са претходно наведеним, може се закључити да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи 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. 

 

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. 

 

 

 

 


