
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-519/2022-1 коју је дана 27. јуна 2022. године 

поднело привредно друштво Mercurio Holdco Limited, са седиштем на адреси 11th 

Floor 200 Aldersgate Street, Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и 

Северне Ирске, преко пуномоћника адвоката Катарине Ранђеловић, из адвокатске 

канцеларије WOLF THEISS из Београда, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, 

дана 2. августа 2022. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Mercurio 

Holdco Limited, са седиштем на адреси 11th Floor 200 Aldersgate Street, Лондон, 

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 12991844, 

над привредним друштвом Pen & Tec Consulting, S.L.U., са регистрованим седиштем 

на адреси Passeig del Roser 135, Sant Cugat del Vallès, Барселона, Шпанија, матични 

број B65673774, куповином 100% удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Mercurio Holdco 

Limited, уплатило дана 1. јула 2022. године износ од XXX на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Mercurio Holdco Limited, са седиштем на адреси 11th Floor 200 

Aldersgate Street, Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 

Ирске, матични број 12991844 (у даљем тексту: Mercurio или Подносилац пријаве), 

поднело је дана 27. јуна 2022. године, преко пуномоћника адвоката Катарине 

Ранђеловић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS из Београда, ПЦ Ушће, Булевар 

Михајла Пупина бр. 6, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

519/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија 

одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Допуне пријаве су 

достављене 28. и 30. јуна и 4. и 11. јула 2022. године.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-519/2022-7 

  Датум: 2. август 2022. 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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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. 

 

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, директни стицалац у предложеној трансакцији, јесте друштво које 

је највећим делом у власништву инвестиционих фондова, друштава или рачуна које 

саветују или којима управљају бројна зависна друштва KKR & Co. Inc. (у даљем 

тексту: KKR& Co, и заједно са његовим зависним друштвима: KKR ). 

 

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 Pen & Tec Consulting, S.L.U., са регистрованим седиштем на адреси Passeig 

del Roser 135, Sant Cugat del Vallès, Барселона, Шпанија, матични број B65673774 (у 

даљем тексту: Pen & Tec или Циљно друштво). 

 

Pen & Tec је друштво специјализовано за пружање консултантских услуга са преко 

20 година искуства у саветовању компанија о регулаторним захтевима везаним за 

индустрију хране за људску употребу и сточне хране у Европи. Pen & Tec помаже 

клијентима да брже пласирају храну за људску употребу и сточну храну на тржиште 

и нуди стратешке савете о оптимизацији повраћаја улагања из њихових постојећих 

портфолија производа, како се наводи у пријави. Ово друштво је основано да 

задовољи потребе компанија суочених са растућом сложеношћу правне регулативе 

везане за прехрамбену индустрију и све строжим захтевима везаним за регулаторне 

поднеске у Европској унији, према наводима у пријави. Pen & Tec је проширио свој 

глобални домет повећањем мреже сарадника, нудећи регулаторне услуге везане за 

храну за људску употребу и производе за животињску исхрану на другим светским 
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тржиштима, као што су Сједињене Америчке Државе, Канада, Кина, Јапан, Нови 

Зеланд, Индија и Бразил. 

 

Асортиман услуга које нуди Циљно друштво укључује: 

 

- саветовање о најбољој стратегији и проналажење најпогоднијих опција за 

улазак на тржиште; 

- усклађивање и управљање циљевима различитих заинтересованих страна као 

што су истраживање и развој, регулаторне услуге и маркетинг; 

- припрема и достављање документације са свим потребним информацијама као 

и пружање помоћи у вези са свим питањма која се могу појавити након 

подношења пријава на националном нивоу или нивоу Европске Уније; 

- припрема протокола, праћење испитивања, анализирање и упоређивање података 

и статистичких резултата са одговарајућим методама, као и припрема извештаја 

усклађених са Европском Агенцијом за сигурност хране (EFSA); 

- управљање апликацијама за обнављање одобрења у ситуацијама када постојећа 

одобрења истичу, како би се осигурало да не постоје пропусти и неусаглашености  

везаних за приступ тржишту; 

- праћење промена законодавства Европске Уније, комуникација са органима 

Европске Уније; 

- пружање интерних обука и радионица за регулаторне тимове. 

 

Циљно друштво нема регистровано присуство у Србији, али је у 2021. години 

остварило приход од пружања саветодавних услуга у вези са регулаторним пословима 

једном привредном друштву регистрованом у Србији. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се односи на стицање појединачне контроле од стране 

подносиоца пријаве над Циљним друштвом, куповином свих удела у Циљном 

друштву. Као акт о концентрацији је достављен Купопродајни уговор, закључен 23. 

јуна 2022. године, између Подносиоца пријаве у својству купца, Pen & Tec Consulting 

Group, S.L. у својству продавца и јединог власника Циљног друштва, и физичких 

лица Hector Raul Velasquez Stay и Elinor McCartney као менаџера.  

 

 

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 

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. 
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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 портфолио друштва под контролом KKR-a 

нису присутна на релевантном тржишту на ком је присутно Циљно друштво и да је 

Циљно друштво присутно само кроз маргиналне приходе остварене пружањем 

саветодавних услуга у вези са регулаторним пословима. 

 

Међутим, ради потпуности пријаве, а у складу са активностима Циљног друштва у 

Републици Србији, Подносилац пријаве предлаже да се релевантно тржиште производа 

за потребе предложене трансакције дефинише као тржиште пружања саветодавних 

услуга у вези са регулаторним пословима. 

 

Комисија је, имајући у виду претходно изнето, прихватила предлог Подносиоца 

пријаве и релевантно тржиште производа у предложеној трансакцији дефинисала као 

тржиште пружања саветодавних услуга у вези са регулаторним пословима. Комисија 

сматра да даља сегментација релевантног тржишта производа није неопходна, имајући 

у виду да нема преклапања у пословању учесника у концентрацији у Републици 

Србији. 

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште, у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 

Србије.  

 

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 

дефинисаном релевантном тржишту. Према проценама датим у пријави, тржишни удео 

Циљног друштва на било ком потенцијалном релевантном тржишту је мањи од /0-5/%, 

а подаци о конкурентима нису доступни, имајући у виду да Циљнo друштвo нeмa увид 

нити приступ пoмeнутим пoдaцимa, услeд зaнeмaрљивoг присуствa и мaргинaлних 

прoдaja у Рeпублици Србиjи, и то приход само од пружања саветодавних услуга у вези 

са регулаторним пословима. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


