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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 6/0-02-330/2021-1, коју су 12. марта 2021. године поднела 

привредна друштва BroadPeak Diamond SLP, са седиштем на адреси c/o Walkers Corporate 

Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-

9008, Кајманска острва, Asia Green Fund Management Limited, са седиштем на адреси с/о 

Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand 

Cayman KY1-9008, Кајманска острва, и Saudi Arabian Industrial Investments Company, са 

седиштем на адреси King Khaled international airport road, Riyadh Front, Building N4 Р.О. 

Вох 47340, Riyadh 13413-3686, Краљевина Саудијска Арабија, преко пуномоћника 

адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, 

Београд, дана 11. јуна 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I   ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава BroadPeak 

Diamond SLP, са седиштем на адреси c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate 

Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Кајманска острва, 

матични број 108022, Asia Green Fund Management Limited, са седиштем на адреси с/о 

Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand 

Cayman KY1-9008, Кајманска острва, матични број 314036, и Saudi Arabian Industrial 

Investments Company, са седиштем на адреси King Khaled international airport road, Riyadh 

Front, Building N4 Р.О. Вох 47340, Riyadh 13413-3686, Краљевина Саудијска Арабија, 

матични број 101042994, над пословањем привредног друштва DuPont de Nemours, Inc., са 

седиштем на адреси Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaver 

19801, Сједињене Америчке Државе, које се односи на чисте технологије.  

   

II   УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 28. маја 2021. године уплатили износ 

од ХХХ евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља одговарајући 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредна друштва BroadPeak Diamond SLP, са седиштем на адреси c/o Walkers Corporate 

Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-

9008, Кајманска острва, матични број 108022, Asia Green Fund Management Limited, са 

седиштем на адреси с/о Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-330/2021-8 

Датум: 11. jун 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 
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George Town, Grand Cayman KY1-9008, Кајманска острва, матични број 314036, и Saudi 

Arabian Industrial Investments Company, са седиштем на адреси King Khaled international 

airport road, Riyadh Front, Building N4 Р.О. Вох 47340, Riyadh 13413-3686, Краљевина 

Саудијска Арабија, матични број 101042994 (у даљем тексту: BroadPeak, AGF и Dussur 

или заједно подносиоци пријаве), поднела су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија), дана 12. марта 2021. године преко пуномоћника, адвоката Бојана 

Вучковића, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-330/2021-1 (у даљем 

тексту: пријава). Комисији су достављене и допуне пријаве број 6/0-02-330/2021-2 од 6. 

априла 2021. године, 6/0-02-330/2021-3 од 28. априла 2021. године, 6/0-02-330/2021-4 од 

11. маја 2021. године, 6/0-02-330/2021-5 од 12. маја 2021. године и 6/0-02-330/2021-7 од 7. 

јуна 2021. 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, 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 5/16). Извод о извршеној уплати, 

као саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта 

уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштво BroadPeak, је друштво у потпуном власништву и под 

контролом друштва BroadPeak Global LP са седиштем у Њујорку, независног друштва 

приватног капитала посвећеног опортунистичким откупима и трансакцијама у посебним 

ситуацијама у глобалним секторима индустрије, материјала и хемикалија. Суоснивачи 

друштва BroadPeak, Stephen Toy и Nadim Qureshi, су претходно били на различитим 

руководећим позицијама у друштвима Invesco Private Capital и WL Ross & Co. и деле 

дубоко наслеђе успешног пословања и инвестирања у више географских подручја. На 

тржишту Републике Србије, друштво BroadPeak нема зависна друштва нити остварује 

било какве приходе. 

 

Друштво AGF је друштво приватног капитала које директно и индиректно управља 

имовином у вредности од приближно 2 милијарде америчких долара, специјализовано за 

секторе, индустрију и пословне услуге са фокусом на технолошки омогућено зелено 

инвестирање (инвестирање у енергетску ефикасност, обновљиве изворе енергије и 

евентуално друге мере које имају позитиван ефекат на човекову околину). Основано је 

2016. године као пионир Азије у инвестирању у учинке. Друштво AGF је под контролом 

друштва AGF Partners Holding Limited и физичких лица, Bo Bai-а и Guojin Zhang-a. На 

тржишту Републике Србије, друштво AGF не остварује никакве приходе нити је присутно 

на било који други начин. 

 

Друштво Dussur је Саудијско-арабијска компанија за индустријска улагања која има за 

циљ да пружи максималан развојни утицај на економију Саудијске Арабије. Друштво 

Dussur врши регионална и међународна индустријска улагања са глобалним 

суинвеститорима, стварајући тиме вредност за своје партнере и акционаре. Друштво 

Dussur је под заједничком контролом Фонда за јавне инвестиције Саудијске Арабије који 

је власник 50% удела, и друштва Saudi Aramco Development Company које је власник 25% 

удела директно и 25% удела индиректно, кроз своје власништво над компанијом Saudi 

Basic Industries Corporation. Друштво Dussur нема зависна друштва у Републици Србији, 
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али је у 2019. години остварило приход од око 30,82 милиона евра продајом полиетилена, 

полипропилена и етилен гликола (производи настали обрадом и трансформацијом сирове 

нафте и природног гаса који налазе широку примену у индустрији пластике).  

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над пословањем 

привредног друштва DuPont de Nemours, Inc., са седиштем на адреси Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaver 19801, Сједињене Америчке Државе, које 

се односи на чисте технологије (пословање DuPont Clean Technologies, у даљем тексту: 

DuPont или циљно пословање). Циљно пословање нуди напредне технологије 

катализатора и процеса за производњу и регенерацију сумпорне киселине (под брендом 

MECS), технологију хидропроцесирања за одсумпоравање моторних горива (под брендом 

IsoTherming), технологију алкилације за производњу чистог бензина (под брендом 

STRATCO) и напредне системе контроле загађења ваздуха за рафинерије и хемијска 

постројења (под брендом BELCO). DuPont такође нуди свеобухватан пакет накнадних 

услуга и решења. Циљно пословање је тренутно саставни део пословања чистим 

технологијама компаније DuPont de Nemours, Inc и под контролом је следећих друштава 

(која су под контролом DuPont de Nemours): 

1. Performance Specialty Products NA, LLC, са седиштем на адреси Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaver 19801, Сједињене Америчке 

Државе, матични број 6258143; 

2. DuPont Industrial Biosciences USA, LLC, са седиштем на адреси Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaver 19801, Сједињене Америчке 

Државе, матични број 6404287; 

3. Neptune Environmental Technologies, LLC, са седиштем на адреси Corporation Trust 

Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaver 19801, Сједињене Америчке 

Државе, матични број 2188439. 
 

Наведена друштва немају зависна друштва у Републици Србији. Циљно пословање је у 

2020. години остварило [...]  

    

Опис трансакције и акт о концентрацији 
 

Подносиоци пријаве намеравају да стекну заједничку контролу над новооснованим 

друштвом заједничког улагања посебне намене Diamond Cleantech Holdings, LP, са 

седиштем на адреси c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 

Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Кајманска острва, матични број 108045 (у 

даљем тексту: JV). Након тога, подносиоци пријаве ће посредством друштва посебне 

намене, тј. друштва JV стећи заједничку контролу над пословањем чистим технологијама 

компаније DuPont de Nemours, Inc.    

  

Као акт о концентрацији Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела који је 

закључен између друштва посебне намене JV и друштава у чијем власништву је циљно 

пословање. 

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 3) Закона. Комисија је на основу достављених података о висини 

укупних прихода учесника концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије, 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. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације.   
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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. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да свака од основних пословних јединица које чине Clean 

Technologies пословање подразумева посебно тржиште производа, конкретно: напредне 

технологије катализатора и процеса за производњу и регенерацију сумпорне киселине; 

технологија хидропрераде за одсумпоравање моторних горива; технологија алкилације за 

производњу чистог бензина и напредни системи контроле загађења ваздуха за рафинерије 

и хемијска постројења. 

 

a) Напредне технологије катализатора и процеса за производњу и регенерацију 

сумпорне киселине подразумевају чисте технологије и решења за производњу и 

регенерацију сумпорне киселине, укључујући смањење емисија и енергетски 

ефикасне конфигурације постројења за сумпорну киселину и технологије за 

причвршћивање (попут система за опоравак топлоте и прочишћавања сумпорне 

киселине, катализаторе за смањење емисије, сумпорну киселину, регенерација и 

опрема); 

b) Технологија хидропрераде за одсумпоравање моторних горива подразумева 

технологију хидропроцесирања која укључује процесе хидрообраде за уклањање 

загађивача из дестиловане фракције сирове нафте и средњих токова процеса 

прераде нафте и процесе хидрокрекинга за претварање фракција тешке нафте у 

лакше вредније производе (мотор горива); 

c) Технологија алкилације за производњу чистог бензина подразумева технологију 
алкилације (укључујући технологију засновану на сумпорној киселини и друге 

врсте алкилације, као што су чврсти катализатор и HF и јонске течности како би 

рафинерије нафте могле да производе бензин који чистије гори;  

d) Напредни системи контроле загађења ваздуха за рафинерије и хемијска постројења 

подразумевају системе за чишћење димних и издувних гасова који испуњавају 

прописе о чистом ваздуху смањењем емисије сумпор-диоксида, азот-оксида и 

честица. 

 

У 2020. години, циљно пословање било је активно у Србији [...] 

 

Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене 

предметног скупа производа, односно од делатности учесника у концентрацији а 

нарочито циљног пословања, Комисија је, у конкретном случају, као релевантна тржишта 

производа дефинисала: 

1. Тржиште велепродаје напредних технологија катализатора и процеса за 

производњу и регенерацију сумпорне киселине; 

2. Тржиште велепродаје технологија хидропрераде за одсумпоравање моторних 

горива; 

3. Тржиште велепродаје технологија алкилације за производњу чистог бензина;  
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4. Тржиште велепродаје напредних система контроле загађења ваздуха за рафинерије 

и хемијска постројења. 
 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала на националном нивоу, као 

тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 
 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је на 

основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације и њене допуне, 

закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на 

дефинисаним релевантним тржиштима производа у Србији и да неће имати негативне 

ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 
 

Према наводима подносилаца пријаве, друштва BroadPeak, AGF и Dussur нису присутна 

на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Србији. Такође, циљно пословање 

имало је [...]  

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да предметна концентрација неће 

довести до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеним 

релевантним тржиштима производа, и да у исто време неће довести 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 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. 

 


