Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-749/2021-8
Датум: 1. децембар 2021. године

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 6/0-02-749/2021-1, коју је дана 8. новембра 2021. године
поднело привредно друштво Agri Europe Cyprus Limited, са седиштем на адреси The
Oval, Office 502, Krinou 3, 4103 Agios Athanasios, Лимaсoл, Кипар, преко пуномоћника
адвоката Aње Тасић, из Radovanović Stojanović & Partneri AOD, Краља Милана бр.
10б/5, Београд, дана 1. децембра 2021. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Agri Europe
Cyprus Limited, са седиштем на адреси The Oval, Office 502, Krinou 3, 4103 Agios
Athanasios, Лимaсoл, Кипар, регистрациони број НЕ 283435, над привредним
друштвима Sberbank d.d., са седиштем на адреси Варшавска 9, Загреб, Хрватска,
регистрациони број 080126398, Sberbank BH d.d. Sarajevo, са седиштем на адреси Fra
Anđela Zvizdovića 1, Сарајево, Босна и Херцеговина, регистрациони број 65-02-0023-11,
Sberbank a.d. Banja Luka, са седиштем на адреси Jeврejскa 71, Бања Лука, Босна и
Херцеговина, регистрациони број 1-10523-00, Sberbank Magyarorszag Zrt., са седиштем
на адреси Rákóczi út 1-3, Будимпешта, Мађарска, регистрациони број 01-10-041720,
Sberbank Srbija a.d. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 165г,
Београд, Република Србија, матични број 07792247, и Sberbank banka d.d., са седиштем
на адреси Dunajska 128а, Љубљана, Словенија, регистрациони број 5496527000,
куповином акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Agri Europe Cyprus
Limited, дана 10. новембра 2021. године, уплатио износ од XXX динара на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Образложење
Привредно друштво Agri Europe Cyprus Limited, са седиштем на адреси The Oval,
Office 502, Krinou 3, 4103 Agios Athanasios, Лимaсoл, Кипар, регистрациони број НЕ
283435 (у даљем тексту: Agri Europe или подносилац пријаве), поднело је дана 8.
новембра 2021. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-749/2021-1. Подносилац пријаве је предложио да Комисија
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за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника
на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и допуне пријаве 10. и 25.
новембра 2021. године.
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, даље у тексту: Закон) и са чланом 3. 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.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за
заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом
захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве припада МК групи друштава, која је под крајњом контролом
физичког лица Миодрага Костића. Пословање ове групе друштава је организовано у
пет дивизија:
1. „МК Agri“ - пољопривредна дивизија која се састоји од четири под-дивизије:
MK Farming, MK Trading, MK Meat и MK Sugar,
2. „MK Finance“ - дивизија која је активна у финансијском сектору, укључујући
банкарство, брокерске послове и пословање на берзи,
3. „MK Tourism“ - дивизија активна у области хотелијерства у Хрватској
(Kempinski Hotel Adriatic Istria и Skiper Resort), Србији (Hotel Grand Kopaonik и
Sheraton Novi Sad) и Словенији (Kempinski Раlасе Portoroz),
4. „MK Energy“ - дивизија активна у области производње електричне енергије из
обновљивих извора (ветар и биомаса), и
5. „МК Support“ - дивизија коју чине друштва чије је пословање у вези са
пружањем пословне подршке целокупном систему МК групе.
Комисији је достављен графички приказ власничке структуре МК групе друштава који
обухвата сва зависна друштва ове групе у свету, а према наводима у пријави, нека од
главних оперативних друштава ове групе у Републици Србији су следећа друштва:
1. AIK Banka a.d. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина бр.
115ђ, Београд, матични број 06876366, претежна регистрована делатност: остало
монетарно пословање,
2. SUNOKO DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 60,
Нови Сад, матични број 20051183, претежна регистрована делатност:
производња шећера,
3. CARNEX DOO VRBAS, са седиштем на адреси Кулски пут бр. 26, Врбас,
матични број 08055904, претежна регистрована делатност: прерада и
конзервисање меса, и
4. MK MOUNTAIN RESORT DOO, KOPAONIK, са седиштем у просторијама
хотела Гранд, Рашка, матични број 20302232, претежна регистрована делатност:
хотели и сличан смештај.
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Сва друштва која се налазе под контролом физичког лица Миодрага Костића, у смислу
члана 5. Закона, сматрају се као један учесник на тржишту.
Предметном трансакцијом обухваћена су следећа друштва, заједно означена као циљна
друштва:
1. Sberbank d.d., са седиштем на адреси Варшавска 9, Загреб, Хрватска,
регистрациони број 080126398 (у даљем тексту: Sberbank Хрватска),
2. Sberbank BH d.d. Sarajevo, са седиштем на адреси Fra Anđela Zvizdovića 1,
Сарајево, Босна и Херцеговина, регистрациони број 65-02-0023-11 (у даљем
тексту: Sberbank BH),
3. Sberbank a.d. Banja Luka, са седиштем на адреси Jeврejскa 71, Бања Лука, Босна
и Херцеговина, регистрациони број 1-10523-00 (у даљем тексту: Sberbank Banja
Luka),
4. Sberbank Magyarorszag Zrt., са седиштем на адреси Rákóczi út 1-3, Будимпешта,
Мађарска, регистрациони број 01-10-041720 (у даљем тексту: Sberbank
Мађарска),
5. Sberbank Srbija a.d. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина
165г, Београд, Република Србија, матични број 07792247 (у даљем тексту:
Sberbank Srbija), и
6. Sberbank banka d.d., са седиштем на адреси Dunajska 128а, Љубљана, Словенија,
регистрациони број 5496527000 (у даљем тексту: Sberbank Словенија).
Циљна друштва представљају универзалне банке које тренутно послују у оквиру
Sberbank Europe групе на подручјима Босне и Херцеговине, Хрватске, Мађарске,
Републике Србије и Словеније. Тренутно, циљна друштва су под директном
појединачном контролом друштва Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Беч,
Аустрија, и под крајњом појединачном контролом друштва Sberbank of Russia, 19
Vavilova Street, 117312 Москва, Русија. Sberbank Srbija је једино циљно друштво које је
активно на тржишту Републике Србије. Sberbank Srbija је банка универзалног
карактера која клијентима пружа широк спектар банкарских производа и услуга, а
поседује и мањински неконтролни удео у друштву Super Kartica d.o.o. Beograd, са
седиштем на адреси Партизанске авијације бб, Београ, матични број 20918314,
претежна регистрована делатност: истраживање тржишта и испитивање јавног мњења.
Према наводима у пријави циљна друштва немају зависна друштва регистрована у
Републици Србији.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о
купродаји акција закључен 3. новембра 2021. године, између подносиоца пријаве и
његових зависних друштава AIK Banka a.d. Beograd и Gorenjska Banka d.d. Kranj,
Словенија, у својству купаца, и друштва Sberbank Europe AG, у својству продавца
циљних друштава. У складу са наведеним Уговором, подносилац пријаве ће куповином
стећи 100% акција друштва Sberbank BH, 99,63986% акција друштва Sberbank Banja
Luka, 100% акција друштва Sberbank Hrvatska, и 98,93% акција друштва Sberbank
Мађарска, а AIK Banka a.d. Beograd ће стећи 100% акција друштва Sberbank Srbija, док
ће Gorenjska Banka стећи 99,99% акција друштва Sberbank Slovenija.
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Након спровођења предметне трансакције, циљна друштва ће бити у већинском
власништву и под појединачном контролом подносиоца пријаве директно или
посредно посредством његових зависних друштава.
Испуњеност услова 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 учесника у концентрацији остварених у свету и у Републици
Србији у 2020. години, проистиче да су ови приходи виши од прописаних износа
остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета 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.
Имајући у виду активности учесника у концентрацији у Републици Србији, а нарочито
активности циљних друштава, подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене
ефеката предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинише као
тржиште пружања банкарских услуга.
О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве већ је било речи у
претходном делу овог Образложења. Циљна друштва представљају банке универзалног
карактера активне на територијама Босне и Херцеговине, Хрватске, Мађарске,
Републике Србије и Словеније.
У својим ранијим одлукама, Комисија је утврдила следеће главне сегменте у области
банкарских услуга:
- Банкарски послови са становништвом,
- Банкарски послови са привредом,
- Инвестиционо банкарство и
- Услуге финансијских тржишта.
Банкарски послови са становништвом се односе на банкарске услуге физичким
лицима, као што су услуге отварања и вођења текућих рачуна, услуге платног промета
укључујући издавање платних картица, услуге полагања депозита, услуге кредитирања
(потрошачки кредити, стамбени кредити, кредити за обртна средства, хипотекарни
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кредити и др.), понуда инвестиционих производа као што су заједнички фондови,
пензиони фондови и брокерски послови са хартијама од вредности. Банке се такође
баве и дистрибуцијом појединих производа осигурања својим клијентима.
Банкарски послови са привредом обухватају широк спектар банкарских услуга које
банке нуде правним лицима, односно великим корпоративним клијентима и малим и
средњим предузећима, као на пример отварање и вођење текућих рачуна, услуге
платног промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови,
међународни платни промет итд.
Инвестиционо банкарство обухвата широк спектар услуга које се односе на пословање
са хартијама од вредности као што су брокерске и кастоди услуге, саветовање
приликом спајања и аквизиција, анализа финансијских тржишта итд.
Услуге финансијских тржишта обухватају услуге као што су трговина хартијама од
вредности, обвезницама и инструментима тржишта новца, које банке пружају
институционалним клијентима, правним лицима и професионалним трговцима који
немају директан приступ финансијским тржиштима.
У Републици Србији пословање у банкарском сектору је регулисано Законом о банкама
(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) којим су уређени оснивање,
пословање, организација и начин упављања, као и контрола, реструктурирање и
престанак рада банака. Комисија сматра да у конкретном случају није неопходно уже
дефинисати тржиште пружања банкарских услуга.
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа производа, као и
активности учесника у концентрацији у Републици Србији, а нарочито активности
циљних друштава, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације
релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште пружања банкарских услуга,
прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је, у складу са чланом 6. став 3. у
вези са чланом 2. Закона, релевантно географско тржиште дефинисала као територију
Републике Србије, прихвативши и на тај начин предлог подносиоца пријаве.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације Комисија је констатовала да су учесници у
концентрацији присутни на тржишту пружања банкарских услуга у Републици Србији:
група друштава којој припада подносилац пријаве посредством свог зависног друштва
AIK Banka a.d. Beograd, а циљна друштва посредством друштва Sberbank Srbija.
Према достављеним подацима, који се заснивају на извештају Народне банке Србије на
дан 31. децембар 2020. године, група друштава којој припада подносилац пријаве је на
овом релевантном тржишту услуга, према билансној активи, имала тржишни удео од
5,1%, при чему је тржишни удео друштва Sberbank Srbija према истом критеријуму био
око 3,44%. Заједнички тржишни удео учесника у концентрацији на овом релевантном
тржишту износи око 8,54%. Највећи конкуренти на тржишту пружања банкарских
услуга, на основу билансне активе, према достављеним подацима били су: Banca Intesa
a.d. Beograd, са тржишним уделом од 15,59%, ОТР BANKA SRBIJA (укључујући
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Vojvođansku banku), са тржишним уделом од 13,37%, Komercijalna banka a.d. Beograd
(укључујући NLB banku), са тржишним уделом од око 11,74%) и Unicredit Bank Srbija
a.d. Beograd, са тржишним уделом од 11,52%.
На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне
концентрације неће довести до значајних хоризонталних преклапања активности
учесника у концентрацији на релевантном тржишту. Комисија је такође констатовала
да спровођење предметне концентрације неће проузроковати ни негативне вертикалне
ефекте.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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 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, 106/2015 и 95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић, с. р.
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