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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-475/2022-5
Датум: 1. јун 2022. годинe

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65.
став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 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 6/0-02-475/2022-1, коју је 19. маја 2022. године поднело
привредно друштво Robert Bosch Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси
Kruiksbroesestraat 1, 5281 RV Бокстел, Холандија, преко пуномоћника адвоката Срђане
Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери аод,
Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 1. јуна 2022. годинe, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Robert Bosch
Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси Robert Bosch Investment Nederland
B.V., са седиштем на адреси Kruiksbroesestraat 1, 5281 RV Бокстел, Холандија, матични
број 34166287, над привредним друштвом Minima Processor Oy, са седиштем на адреси
Rantakatu 3, 90100 Оулу, Финска, матични број 2757131-3, куповином 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да je подносилац пријаве, друштвo Robert Bosch GmbH, дана 31.
маја 2022. године уплатиo износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције,
што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Robert Bosch Investment Nederland B.V., са седиштем на адреси
Kruiksbroesestraat 1, 5281 RV Бокстел, Холандија, матични број 34166287 (у даљем
тексту: подносилац пријаве или Bosch), поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(даље у тексту: Комисија), 19. маја 2022. године, преко пуномоћника адвоката Срђане
Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери аод,
Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је заведена под
бројем 6/0-02-475/2022-1 (даље у тексту: пријава). Допуна пријаве је поднета 20. маја
2022. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
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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
Robert Bosch Investment Nederland B.V. је друштво које припада Bosch групи. Унутар
Bosch групе, Robert Bosch Investment Nederland B.V. обавља функцију светског
посредног холдинг и финансијског друштва. Ово друштво је усмерено на правну,
фискалну и организациону структуру Bosch групе.
Bosch група обезбеђује технологију и пружа услуге у области аутомобилске
индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње, енергетике и
грађевинске технологије широм света. Њeнe активности су примарно организоване у
следећа четири пословна сектора: (i) решења за мобилност, која обухватају решења за
погонске склопове, шасијске системе за кочење и управљање, електричне погоне,
мултимедијалне производе за возила, аутомобилску електронику, производе за
аутомобилско постпродајно тржиште, системе управљања, решења за умрежену
мобилност и системе за електричне бицикле; (ii) индустријска технологија, која
обухвата технологије вожње и управљања; (iii) роба широке потрошње, која обухвата
електричне апарате и апарате за домаћинство; и (іv) енергетска и грађевинска
технологија, која обухвата грађевинске технологије, термотехнологију и Bosch Global
Service Solutions.
Bosch група има два регистрована друштва у Републици Србији:
1. Robert Bosch d.о.о, са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр. 9ж,
Београд, матични број 20148241, претежна делатност: производња електричне и
електронске опреме за моторна возила (даље у тексту: Bosch SRB). Bosch група у
Републици Србији превасходно обавља пословне активности преко oвог зависног
друштва. Bosch SRB послује у следећим секторима:
(i)
аутомобилска технологија (резервни делови и производи за ремонт),
(ii)
индустрија и трговина (електрични апарати за професионалне кориснике
и безбедносна решења),
(iii) роба широке потрошње и грађевинска технологија (електрични апарати за
хобисте, баштенски програм и термотехнологија).
Поред набројаног, Bosch група је инвестирала у ширење пословног сектора решења за
мобилност (аутомобилска технологија), изградњом новог производног погона за
системе брисача у Пећинцима код Београда. Такође, Bosch SRB пружа услуге другим
одељењима Bosch-а (у продаји и маркетингу, развоју софтвера и/или планирању
логистике).
2. BSH Kućni Aparati d.о.о, са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр.
9ж, Београд, матични број 20786078, претежна делатност: трговина на велико
електричним апаратима за домаћинство (даље у тексту: BSH Kućni Aparati).
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над
привредним друштвом Minima Processor Oy, са седиштем на адреси Rantakatu 3, 90100
Оулу, Финска, матични број 2757131-3 (даље у тексту: циљно друштво или Minima).
Циљно друштво развија агностичку технологију за процес полупроводника у циљу
унапређења енергетске ефикасности дигиталних процесора и обезбеђује процесорску
технологију за интелигентну електронику, која омогућава значајну енергетску
ефикасност. Технологија циљног друштва се може флексибилно применити на било
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коју логику. То може бити процесор, акцелератор хардвера, неуроморфна процесорска
јединица (NPU) или било која врста прилагођене логике. Нуди ултра ниске енергетске
нивое, широк спектар радних напона и флексибилно тактовање, како се наводи у
пријави. Циљно друштво не производи процесоре већ само даје лиценце за своју
технологију клијентима како би је они применили на њихову процесорску логику.
Minima Processor Oy нема зависна друштва и не послује у Србији.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Уговор о куповини удела,
закључен 18. маја 2022. године, између подносиоца пријаве и циљног друштва. Овим
уговором је предвиђено да ће Bosch стећи 100% удела у циљном друштву, и на тај
начин појединачну контролу над циљним друштвом.
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
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 закључила да је подносилац пријаве имао обавезу да пријави
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 сматра да би се релевантно тржиште производа могло дефинисати
као тржиште интелектуалне својине над енергетски ефикасним процесорима. У
пријави се наводи да Европска комисија још увек није разматрала тржиште
интелектуалне својине (ИС) над енергетски ефикасним процесорима, а да је разматрала
само тржиште издавања лиценци за ИС за полупроводнике. Ово тржиште се односи на
издавање лиценци за процесорску основну архитектуру. Европска комисија је сматрала
да би се ово тржиште могло поделити по основу коришћене архитектуре (ARM, x86,
MIPS и Power PC) и по основу врсте платформе на којој ће се користити (као што су
сервери, лаптоп и десктоп рачунари, итд.), али је прецизну дефиницију тржишта
производа оставила отворену. Ипак, та разматрања се не могу применити на ИС коју
развија циљно друштво, јер је та ИС независна од полупроводничких процесора.
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Технологија циљног друштва се може применити на било коју прилагођену логику па
самим тим и на основну архитектуру. Стога, подносилац пријаве сматра да тржиште не
би требало даље уже делити узимајући у обзир процесорску основну архитектуру, као
што је то Европска комисија разматрала за давање лиценци за ИС за полупроводнике.
Као што је наведено, циљно друштво не производи процесоре већ само даје лиценце за
своју технологију клијентима како би је они применили на њихову процесорску
логику. Циљно друштво развија агностичку технологију за процес полупроводника у
циљу унапређења енергетске ефикасности дигиталних процесора и обезбеђује
процесорску технологију за интелигентну електронику, која омогућава значајну
енергетску ефикасност.
У пријави се наводи да технологија ултра ниске енергије циљног друштва користи
„Динамичко скалирање“ како би се енергетска потрошња било које дигиталне логике
свела на најмању могућу меру. То је самоадаптирајућа технологија затворене петље
која омогућава дигиталном подсистему да достигне напон близу прага а да при том
задржава могућност сразмерног повећања када је потребно додатно напајање рачунара.
„Динамичко скалирање“ омогућава дигиталном подсистему да ради на најнижем
могућем напајању за било који дати задатак, податак или редован услов.
Сходно наведеном, Комисија је релевантно тржиште производа, у конкретном случају,
односно за потребе оцене ефеката предменте концентрације, одредила као тржиште
производње и велепродаје технологија за енергетски ефикасне процесоре, без потребе
за даљим сегментирањем овог тржишта.
Комисија је релевантно географско тржиште, одредила као територију Републике
Србије, иако подносилац пријаве сматра да оно може остати отворено.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је на основу података које јој je доставиo подносилац пријаве, оценила да спровођење
предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте на конкуренцију у
Републици Србији, будући да циљно друштво не послује на релевантном тржишту.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу
члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5.
Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије, 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.
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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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