Објављени текст не садржи заштићене или
изостављене податке. Заштићени подаци
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Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-514/2022-3
Датум: 8. јул 2022. године

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 6/0-02-514/2022-1 коју је дана 17. јуна 2022. године
поднело привредно друштво Constellation BidCo GmbH, са седиштем на адреси
Wiesenhüttenstraße 11, D-60329, Франкфурт, Немачка, преко пуномоћника адвоката
Александра Јездимировића, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS из Београда, ПЦ
Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, дана 8. јула 2022. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Constellation
BidCo GmbH, са седиштем на адреси Wiesenhüttenstraße 11, D-60329, Франкфурт,
Немачка, матични број HRB 127257, над привредним друштвом Contabo Topco
GmbH, са седиштем на адреси Aschauer Straße 32 a, Минхен, Немачка, матични број
HRB 270398, куповином 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Constellation BidCo
GmbH, уплатило дана 22. јуна 2022. године износ од XXX на рачун Комисије за
заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Constellation BidCo GmbH, са седиштем на адреси
Wiesenhüttenstraße 11, D-60329, Франкфурт, Немачка, матични број HRB 127257 (у
даљем тексту: Constellation BidCo или Подносилац пријаве), поднело је дана 17. јуна
2022. године, преко пуномоћника адвоката Александра Јездимировића, из адвокатске
канцеларије WOLF THEISS из Београда, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6,
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-514/2022-1 (у даљем тексту:
пријава). Допуна пријаве је достављена 28. јуна 2022. године. Подносилац пријаве је
предложио да Комисија за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и чланом 3. Уредбе о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су
испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене
концентрације. 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.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, као директни стицалац у предложеној трансакцији, јесте друштво
за посебне намене које је тренутно у индиректном власништву фондова,
инвестиционих друштава или рачуна којима се засебно управља, а која саветује или
којима управља једно или више зависних друштава корпорације KKR & Co. Inc. из
Делавера (даље у тексту: KKR или KKR група).
KKR je глобална инвестициона компанија кoja нуди aлтeрнaтивнo упрaвљaњe
имoвинoм и рeшeњa вeзaнa зa тржиштa кaпитaлa и зa oсигурaњe. KKR спoнзoришe
инвeстициoнe фoндoвe кojи улaжу у привaтни кaпитaл, крeдитe и рeaлнa срeдствa и
имajу стрaтeшкe пaртнeрe кojи упрaвљajу тзв. „хeџ“ фoндoвимa.
Списак портфолио друштава под контролом KKR-а се налази у списима предмета. Сва
ова друштва се сматрају једним учесником на тржишту, у складу са чланом 5. Закона.
У Србији, KKR нема директна зависна друштва, али остварује приходе преко следећих
друштава која су зависна друштва портфолио друштава под контролом KKR -а у
Србији:
[...]
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним
друштвом Contabo Topco GmbH, са седиштем на адреси Aschauer Straße 32 a, 81549
Минхен, Немачка, матични број HRB 270398 (у даљем тексту: Contabo или Циљно
друштво). Циљно друштво је матично друштво Contabo Групе, која је
специјализована за пружање cloud услуга (услуге, односно рачунарство у облаку),
укључујући cloud виртуални приватни сервер / виртуални посвећени сервер
(VPS/VDS), голи метални cloud и cloud за игре, за мала и средња предузећа,
кориснике, програмере и гејмере, како се наводи у пријави. Нарочито, Contabo
Група нуди услуге cloud рачунарских перформанси у виртуализованом и
посвећеном окружењу са пратећим услугама складиштења података или услуге
посебних намена за програмере и/или гејмере.
Према наводима у пријави, опсег услуга које пружа Contabo Група на светском
нивоу обухвата следеће:
- Cloud VPS (виртуални приватни сервер): Врста cloud хостинга са више
закупаца у коме се виртуелизовани серверски ресурси стављају на
располагање крајњем кориснику путем интернета преко cloud или хостинг
провајдера;
- Cloud VDS (виртуални посвећени сервер): Представља cloud понуду, која
омогућава корисницима да обезбеде изоловани сервер путем интернета.
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Пружа функционалност и ресурсе сличне интерном серверу, али њиме
управља пружалац cloud услуга и то на бази изнајмљивања;
- Cloud за игре (енг. Game cloud): Представља cloud који се користи за играње
игара на cloud-у. Игре на cloud-у, које се понекад називају играње на захтев
или играње као услуга, врста је онлајн игара које покрећу видео игре на
удаљеним серверима и стримују их директно на уређај корисника. То је у
супротности са традиционалним начинима играња игара, где се игра покреће
локално на конзоли за видео игре корисника, личном рачунару или мобилном
уређају;
- Руковођени cloud (енг. Manager cloud): Руковођени cloud је процес у којем
организације деле и приступају ресурсима, укључујући базе података,
хардверске и софтверске алате, путем удаљене мреже преко више сервера на
другој локацији.
- Голи метални cloud (енг. Bare-metal cloud): Голи метални cloud је јавна cloud
услуга где корисник изнајмљује наменске хардверске ресурсе од удаљеног
пружаоца услуга. Нуди хардверске ресурсе без инсталираних оперативних
система или инфраструктуре виртуализације;
- Платформа за развој апликација (енг. Applicaton development platform):
Представља cloud платформу на којој се обавља процес развоја cloud
апликација. Развој на cloud-у је процес креирања апликација или
рачунарских решења којима се у потпуности може управљати на
платформама заснованим на интернету. Пружа побољшану флексибилност за
прављење и примену нових апликација у поређењу са развојем софтвера на
традиционалан начин;
- Простор за складиштење (енг. Object storage): Простор за складиштење који је
заснован на cloud-у је формат за складиштење неструктурираних података на
cloud-у. Простор за складиштење се сматра услугом погодном и
компатибилном са cloud-ом јер је еластичан, флексибилан и може се лакше
скалирати у више петабајта како би подржао неограничен раст података.
Contabo Група нема регистровано присуство у Републици Србији. У 2021. години
Contabo Група је остварила приход у Републиици Србији од пружања cloud услуга.

Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предметна концентрација се односи на трансакцију у складу са којом ће подносилац
пријаве стећи појединачну контролу над Циљним друштвом и посредно над свим
зависним друштвима Циљног друштва, куповином свих удела у Циљном друштву.
С тим циљем, Подносилац пријаве, [...], као власници циљног друштва, потписали су
дана 1. и 2. јуна 2022. године Купопродајни уговор, који је достављен као акт о
концентрацији. Према наводима у пријави, [...] је једини члан Циљног друштва, док је
[...] индиректни члан Циљног друштва.

Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини укупних
прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и
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тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су подносиоци пријаве имали
обавезу да пријаве 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 у складу са чланом 63. став 1. Закона.

Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште 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 наводи да дефиниција релевантног тржишта у конкретном случају
може остати отворена, имајући у виду да се активности страна у Србији не преклапају
и да је група друштава којој припада Циљно друштво присутна само кроз маргиналне
приходе остварене пружањем cloud услуга.
Међутим, ради потпуности пријаве и полазећи од активности Contabo Групе на
тржишту у Републици Србији, Подносилац пријаве предлаже да се релевантно
тржиште производа за потребе предложене трансакције дефинише као тржиште
пружања cloud услуга.
Cloud услуга представља услугу изнајмљивања неопходног капацитета, уместо закупа
физичког сервера и пружа флексибилан, од локације независан приступ рачунарским
подацима који се брзо и неприметно алоцирају према потражњи и захтевима самих
корисника, како се објашњава у пријави. Рачунарски ресурси се виртуелизују и
корисницима се испоручују као услуга. Cloud модел подразумева концепт
независности од локације, што омогућује смањење трошкова одржавања рачунарских
система и других повезаних трошкова које имају конвенционални корисници
рачунарских система, као што су трошкови куповине хардвера и неопходних лиценци,
трошкови одржавања целокупног система итд. Разликују се јавни cloud сервис и
приватни cloud сервиси, и то према томе да ли се изнајмљени сервис испоручује на
резервисаној инфраструктури или инфраструктури подељеној са другим корисницима,
у којим ситуацијама количина саобраћаја једног корисника може утицати на
перформансе рада другог корисника који користи исту платформу.
Имајући у виду претходно изнето, Комисија је овај предлог прихватила и релевантно
тржиште у конкретном случају, односно за потребе оцене дозвољености предметне
концентрације, одредила као тржиште пружања рачунарских услуга „у облаку“ (cloud
услуга), али без додатне сегментације, имајући у виду да нема преклапања у пословању
учесника у концентрацији.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско
тржиште, у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике
Србије.
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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 спровођење
предметне концентрације неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту,
будући да се активности учесника у концентрацији не преклапају на овом тржишту.
KKR (укључуjући и пoртфoлиo друштвa пoд кoнтрoлoм KKR-a) ниje aктивaн нa
релевантном тржишту. Поред тога, како је претходно наведено, Циљно друштво нема
регистровано присуство у Србији и у 2021. години је остварило маргиналан приход
само од пружања cloud услуга. Према проценама датим у пријави, тржишни удео
Циљног друштва на релевантном тржишту је свакако мањи од /0-5/%. Као највећи
конкуренти се наводе Leaseweb, A2Hosting, UpCloud, Scaleway, VULTR, Linode, Liquid
Web, Digital Ocean, UpCloud, Hetzner, OVHCloud, AWS, Azure, и Google Cloud Platform,
али без могућности процене њихових тржишних удела.
Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантном тржишту
и да неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији, оценивши да не
постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености
концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1.
тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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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