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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2.  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 6/0-02-703/2020-1, коју је 9. новембра 2020. године поднело 
привредно друштво Artemis Acquisitions (UK) Limited, са седиштем на адреси Warwik 
Court, Paternoster Square, Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 
Ирске, преко пуномоћника адвоката Вељка Смиљанића из адвокатске канцеларије 
Карановић и Партнери, Ресавска 23, Београд, дана 7. децембра 2020. године, доноси 
следеће 

РЕШЕЊЕ 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Artemis 
Acquisitions (UK) Limited, са седиштем на адреси Warwik Court, Paternoster Square, 
Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 
11081809, над привредним друштвом Landini Giuntini S.P.A. са седиштем на адреси 
Citta di Castello (PG), via Luxemburg snc, 06012, Италија, матични број PG-159054, 
куповином акција.  
 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 12. новембра 2020. године уплатио 
износ од ХХХ на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља 
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 
скраћеном поступку. 
 

                                                         Образложење 

 
Привредно  друштво Artemis Acquisitions (UK) Limited, са седиштем на адреси Warwik 
Court, Paternoster Square, Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 
Ирске, матични број 11081809 (у даљем тексту: Artemis или подносилац пријаве), 
поднело је пријаву концентрације дана 9. новембра 2020. године, која је заведена под 
бројем 6/0-02-703/2020-1, преко пуномоћника адвоката (у даљем тексту: пријава). 
Подносилац пријаве је предложио 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 и њене допуне, 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 
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садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 
5/16). 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. 
 
На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 
одређених података број 6/0-02-703/2020-2 од 10. новембра 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 у концентрацији 

 

Подносилац пријаве је у власништву и налази се под контролом Šestog Cinven fonda, 
којим управља друштво Cinven Capital Managment (VI) General Partner Limited. Ово 
холдинг друштво основано је као ad hoc друштво за стицање, како би олакшало 
стицања контроле од стране Šestog Cinven fonda, у сектору хране за кућне љубимце. 
Cinven Capital Management је европска приватна инвестициона компанија која се бави 
пружањем услуга и давањем саветодавних услуга за бројне инвестиционе фондове, 
широким спектром инвестиција у индустрији и нарочитим фокусом на бизнис услуге, и 
робу широке потрошње, затим финансијске услуге, здравство, индустрију и 
технологију, медије и телекомуникације. 
 
У Србији, Cinven Capital Management, заједно са друштвом Bain Capital Investors LLC, 
врши заједничку контролу над друштвом Stada Arzneimittel AG, са седиштем на адреси 
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Немачка, регистарски број HRB 71290, и његовим 
зависним друштвом. У Србији, ово друштво има следећа повезана друштва: 

- Hemofarm a.d. са седиштем на адреси Београдски пут б.б. матични број 
08010536, шифра делатности 2120 (производња фармацеутских препарата); 

- Stada IT Solutions d.o.o. сa седиштем на адреси Београдски пут б.б. матични број 
20958146, шифра делатности 6201 (рачунарско програмирање); 

- Velexfarm d.o.o. са седиштем на адреси Проте Матеје 70 Београд, матични број 
20677759, шифра делатности 4646 (трговина на велико фармацеутским 
производима); 

- Pool4tool д.о.о. са седиштем на адреси Кнез Михајлова 22 Београд матични број 
20957751, шифра делатности 6201(рачунарско програмирање). 

 
Такође, ово друштво у свом портфолију инвестиција има две компаније активне у 
сектору производње и велепродаје хране за кућне љубимце и грицкалица, и то: 

- Partner in Pet Foods Hungaria Kft, друштво за храну за кућне љубимце које 
производи асортиман брендиране хране за кућне љубимце и производе, са 
седиштем у Мађарској, и који је у Србији остварио ограничен приход у 2019. 
години, и 

- Doggy AB, друштво за храну за кућне љубимце са седиштем у Шведској, које 
није остварило приходе у Србији у 2019. години.   

 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 
друштвом Landini Giuntini S.P.A., са седиштем на адреси Citta di Castello (PG), via 
Luxemburg snc, 06012, Италија, матични број PG-159054 (даље у тексту: циљно 
друштво). Ово друштво је активно у производњи и снабдевању храном за кућне 
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љубимце и грицкалицама, и храном за домаће животиње, углавном на италијанском 
тржишту. Ово друштво није остварило никакву продају сточне хране у Србији у 2019. 
години.  
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
На основу Уговора о купопродаји акција за целокупан акцијски капитал циљног 
друштва, закљученог 27. октобра  2020. године, подносилац пријаве, односно купац ће 
од циљног друштва, односно продавца стећи све његове акције. Сходно томе, након 
завршетка трансакције, Šesti Cinven fond, којим управља Cinven Capital Management 
(VI) General Partner Limited ће стећи појединачну контролу над циљним друштвом. Као 
акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји. 
 
Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Комисија је на основу достављених података о 
укупним приходима учесника у концентрацији, остварених на светском тржишту и 
тржишту Републике Србије у 2019. години, утврдила да је подносилац пријаве имао 
обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији 
већи од износа који је прописан чланом 61. Закона, као услова за пријаву 
концентрације. Пријава концентрације је поднета у складу 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. 
 
Подносилац пријаве сматра да релевантно тржиште производа може бити дефинисано 
као тржиште производње и продаје индустријске хране за кућне љубимце. Полазећи од 
својстава, намене односно од делатности учесника концентрације, Комисија је 
прихватила предлог подносилаца пријаве. Европска Комисија је у својој претходној 
пракси утврдила да индустријска храна за псе и мачке, и храна за псе и мачке 
припремљена код куће, не могу бити део истог релевантног тржишта производа. Осим 
тога, храна за псе и храна за мачке се могу сматрати одвојеним релевантним 
тржиштима, јер постоје различите прехрамбрене потребе, па према томе без обзира на 
чињеницу да постоје сличности у погледу сировина, не могу бити део истог 
релевантног тржишта производа. Међутим, у овом случају, учесници у концентрацији 
сматрају да није неопходно сегментирати храну за псе и мачке као одвојена тржишта 
производа, имајући у виду ограничено присуство учесника у концентрацији на 
тржишту у Србији, као и да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици 
Србији, те сходно томе није потребно ни даље сегментирати тржиште, нпр. у односу на 
приватну и/или  маркирану храну за кућне љубимце. 
Релевантно географско тржиште је одређено као територија Републике Србије, што је у 
складу са предлогом подносиоца пријаве. 
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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 ће предложена трансакција довести до врло ограниченог 
хоризонталног преклапања у пословању учесника у концентрацији на тржишту за 
производњу и снабдевање храном и грицкалицама за кућне љубимце, тј. на тржишту 
производње и продаје индустријске хране за кућне љубимце у Србији. 
 
Предложена трансакција не може дати учесницима никакву способност или подстицај 
за ограничавање тржишта, имајући у виду ограничену продају и присуство у Србији. 
Подносилац пријаве процењује да је његов тржишни удео на релевантном тржишту око 
1%, а тржишни удео циљног друштва мањи од 1%. Стога се може закључити да 
спровођењем предметне концентрације неће доћи до негативних ефеката на 
конкуренцију, хоризонтално или вертикално посматрано, те да концентрација испуњава 
услове 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 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 
и 106/2015 и 95/2018). 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                            Небојша Перић, с.р. 
 
 


