
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-720/2021-1, коју je дана 22. октобра 2021. године 

поднелo привреднo друштвo Table Intermediate, Inc., са седиштем на адреси 251 Little 

Falls Drive, Wilmington, New Castle County, DE 19808, Сједињене Америчке Државе, 

преко пуномоћника адвоката Јелене Обрадовић, у сарадњи са адвокатском 

канцеларијом Karanović & Partners, Београд, дана 7. 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 Table 

Intermediate, Inc., са седиштем на адреси 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle 

County, DE 19808, Сједињене Америчке Државе, регистрациони број 6169818, над 

привредним друштвом Troy Corporation, са седиштем на адреси 8 Vreeland Road, 

Florham Park, Њу Џерси 07932, Сједињене Америчке Државе, регистрациони број 

2280797, куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Table Intermediate, Inc., дана 26. 

октобра 2021. године, уплатио износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Привредно друштво Table Intermediate, Inc., са седиштем на адреси 251 Little Falls 

Drive, Wilmington, New Castle County, DE 19808, Сједињене Америчке Државе, 

регистрациони број 6169818 (у даљем тексту: Table или подносилац пријаве), поднело 

је дана 22. октобра 2021. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву концентрације 

која је заведена под бројем 6/0-02-720/2021-1 (даље у тексту: пријава). Подносилац 

пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су 

достављене и допуне пријаве 25. октобра, као и 15., 25. и 26. 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 
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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). 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 садржаних у пријави концентрације. Комисија ће о овом захтеву 

одлучити посебним закључком о заштити података. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве представља друштво посебне намене основано за потребе 

спровођења предметне трансакције и у потпуном је власништву привредног друштва 

Arxada AG, са седиштем на адреси c/o Arxada AG, Lonzastrasse, 3930 Visp, Швајцарска, 

регистрациони број СНЕ-379.289.405 (у даљем тексту: Arxada). Друштво Arxada је на 

глобалном нивоу активно у развоју и производњи контролних микробиолошких 

решења и биоцидних производа за хигијену, домаћинство, личну негу, заштиту дрвета, 

као и специјалних производа и услуга који обухватају композитне материјале, 

полупроизводе и хемикалије и друге посебне развојне и производне услуге за 

различите примене. На глобалном нивоу, ово друштво поседује укупно 17 производних 

постројења и 11 истраживачких и развојних центара (у даљем тексту: Arxada група), а 

његово пословање је организовано у две пословне јединице: 

 

1. Јединица микробиолошких контролних решења (енг. Microbial control solutions) 

– која је активна у области развоја и производње производа за контролу 

микроба и хемијских технологија за заштиту домаћинстава, школа, постројења 

за прераду хране и здравствених објеката, радне средине и друга 

институционална окружења од бактерија, вируса, мољаца и других 

потенцијалних патогена, као и других биоцидних производа који се користе за 

производњу производа за личну негу који се екстерно примењују на коси и 

кожи, за заштиту дрвета, обраду метала и др, и 

2. Јединица специјалних решења за производе (енг. Specialty Product Solutions) – 

која је активна у области развоја и производње решења за композитне 

материјале и адитива који се користе у технички захтевним индустријама као 

што су електроника, транспорт и ваздухопловство, и међупроизвода и 

хемикалија за друге индустријске примене као што су агро међупроизводи, 

састојци за производњу сточне хране и хране за људе, козметике итд. 

 

Друштво Arxada се налази под заједничком контролом фондова којима управљају или 

које саветују друштва Bain Capital Investors L.L.C., са седиштем у сједињеним 

Америчким Државама, и Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited, са 

седиштем у Гернзију (концентрација одобрена Решењем Комисије број 6/0-02-

287/2021-9 од 14. априла 2021. године). Комисији су достављене листе зависних 

регистрованих друштава која друштва Bain Capital Investors L.L.C. и Cinven Capital 

Management (VII) General Partner Limited контролишу у Републици Србији. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Troy Corporation, са седиштем на 

адреси 8 Vreeland Road, Florham Park, Њу Џерси 07932, Сједињене Америчке Државе, 

регистрациони број 2280797 (у даљем тексту: Troy или циљно друштво). Циљно 
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друштво је на глобалном нивоу активно у развоју и производњи хемикалија за 

специјалне индустријске перформансе, укључујући биоцидне производе, адитиве за 

побољшање перформанси и метал карбооксилате за различите крајње примене. 

Друштво Troy поседује производне погоне у Сједињеним Америчким Државама, 

Немачкој, Холандији и на Тајланду, а његово пословање је организовано у десет 

пословних јединица: „Конзерванси“ (енг. Preservatives), Заштита дрвета (енг. Wood 

protection), „Течности за обраду метала“ (енг. Metalworking Fluids), „Адитиви 

перформанси“ (енг. Performance Additives), „Прашкасти премази“ (енг. Powder 

Coatings), „Метал карбооксилати“ (енг. Metal Carboxylates), „Пластика“ (енг. Plastics), 

„Лична нега“ (енг. Personal Care), „Домаћинство, индустријска и институционална 

примена“ (енг. Household, Industrial & Institutional Care) и „Енергија“ (енг. Energy).  

 

Према наводима у пријави, циљно друштво у Републици Србији не поседује зависна 

регистрована друштва нити производне погоне, а у обрачунској 2020/2021. години је на 

тржишту Републике Србије остварило приход од око [...] евра.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен „Уговор и план 

спајања“ закључен 1. новембра 2021. године између подносиоца пријаве, његовог 

зависног друштва Table Merger Sub, Inc., са седиштем у Делаверу, циљног друштва и 

представника његових акционара. У складу са наведеним Уговором и планом, [...]. На 

тај начин ће подносилац пријаве стећи појединачну контролу над циљним друштвом. 

 

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 

приходима који су учесници у концентрацији остварили у свету и у Републици Србији, 

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 одредбама члана 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.  

 



 4 

Подносилац пријаве је, узимајући у обзир активности учесника у концентрацији које се 

преклапају у Републици Србији, предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације релевантно тржиште производа дефинише као тржиште биоцидних 

производа за „суви филм“.    

 

Биоцидни производи се састоје од различитих хемикалија и/или микроорганизама који 

имају функцију да униште, неутралишу или контролишу штетне организме, као што су 

фунги, инсекти, алге, бактерије, клице, вируси итд. Производњу биоцидних производа 

чине два сегмента: 1) производња активних састојака и 2) мешање биоцидних формула 

које могу да укључују један или више активних састојака различитих концентрација у 

зависности од захтева појединачних купаца, а могу садржати и неактивне супстанце 

које се користе за друге сврхе, као што су контрола рН, вискозност и сл. Учесници у 

концентрацији су активни у оба наведена сегмента – производе активне састојке и 

мешају формуле. Биоцидни производи имају широк спектар примене и обухватају 

производе као што су конзерванси за индустријску примену (суви филм - енг. dry film и 

влажно стање - енг. wet state), биоциде за заштиту дрвета, течности за обраду метала, 

производе за хигијену итд.  

 

Arxada група је у Републици Србији активна у продаји биоцидних производа који се 

користе за заштиту боја и намаза, адхезива, заптивне смесе, мастила, одређене 

грађевинске материјале – зидне плоче, гипсани малтер, малтер, од фунги и алги, 

односно за суви филм, биоцидних производа чија је функција заштита дрвених 

елемената (као што су конструкцијске греде, подови, ограде и стубови) од буђи и 

недостатка боје заштита дрвета и биоцидних производа који се користе за хигијену тј. 

дезинфекцију у циљу елиминисања штетних микроба и заштите здравља људи и 

животиња. 

 

Циљно друштво је у Републици Србији претежно активно у продаји биоцидних 

производа за суви филм ([...]), а поред тога на тржишту Републике Србије је у 2020. 

години било активно и у продаји биоцидних производа за очување влажног стања, за 

течности за обраду метала, за адитиве за перформансе и за сушаче (енг. driers). 

 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 

производа, а нарочито активности циљног друштва, Комисија је за потребе оцене 

ефеката предметне концентрације, дефинисала следећа релевантна тржишта производа: 

тржиште велепродаје биоцидних производа за суви филм, тржиште велепродаје 

биоцидних производа за очување влажног стања, тржиште велепродаје биоцидних 

производа за течности за обраду метала, тржиште велепродаје биоцидних производа за 

адитиве за перформансе и тржиште велепродаје биоцидних производа за сушаче.    

 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са 

чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да су 

учесници у концентрацији присутни на тржишту велепродаје биоцидних производа за 

суви филм у Републици Србији. Према наводима у пријави, учесници у концентрацији 

су у 2020. години на тржишту Републике Србије остварили укупан приход од око [...] 
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евра продајом релевантних производа, што према проценама подносиоца пријаве 

одговара заједничком тржишном уделу мањем од /5-10/%. Поред тога, подносилац 

пријаве је нагласио да се учесници у концентрацији у оквиру овог производног 

сегмента фокусирају на различите активне састојке за биоцидне производе, при чему 

група друштава којој припада подносилац пријаве продаје само биоцидне производе за 

суви филм засноване на цинк пиритион основи (енг. zinc pyrithione), док су биоцидни 

производи за суви филм које циљно друштво продаје у Републици Србији засновани на 

јодопропинил бутилкарбамат, тербутрин и другим основама. 

 

Комисија је констатовала да подносилац пријаве није присутан на осталим 

дефинисаним релевантним тржиштима. Према наводима у пријави, циљно друштво је 

на осталим релевантним тржиштима производа, према подацима за 2020. годину, 

имало тржишне уделе знатно мање од по /5-10/%. Према достављеним подацима, 

највећи конкуренти циљног друштва у Републици Србији у 2020. години на тржишту 

велепродаје биоцида за очување влажног стања била су друштва Thor, са тржишним 

уделом од преко /50-60/%, и Lanxess, са тржишним уделом од преко /20-30/%; на 

тржишту велепродаје биоцида за сушаче – друштва Rockwood, са тржишним уделом од 

преко /20-30/%, и Durа са тржишним уделом од преко /10-20/%; на тржишту биоцидних 

производа за адитиве за перформансе – друштва BYК, са тржишним уделом од преко 

/50-60/% и Elementis, са тржишним уделом од преко /10-20/%; и на тржишту трговине 

на велико биоцидних производа за течности за обраду метала – друштва Thor, са 

тржишним уделом од преко /30-40/% и Vink са тржишним уделом од преко /10-20/%. 

 

На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 

концентрације неће довести до значајних хоризонталних преклапања на тржишту 

велепродаје биоцидних производа за суви филм, а да на осталим релеваннтим 

тржиштима неће довести до преклапања активности учесника у концентрацији у 

Републици Србији.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

чл. 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.  


