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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-545/2022-6
Датум: 15. август 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 6/0-02-545/2022-1, коју је 8. јула 2022.
године поднело привредно друштво ММ Packaging GmbH, са седиштем на адреси
Brahmsplatz 6, Беч, Аустрија, преко пуномоћника Савић Стефана, адвоката у сарадњи
са ортачким адвокатским друштвом Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана
15. августа 2022. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва ММ
Packaging GmbH, са седиштем на адреси Brahmsplatz 6, Беч, Аустрија, матични број FN
120171y, над привредним друштвом ESNT Packaging&Securing Solutions Limited, са
седиштем на адреси Langford Locks, Kidlington, Oksford, Енглеска, ОX5 1HX,
Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 04207732 и
његовим зависним друштвима, и над привредним друштвом Essentra Packaging US Inc,
са седиштем на адреси Two Westbrook Corporate Center, Suite 200, Westchester II, 60154,
Делавер, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 2076456, куповином 100%
удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 12. јула 2022. године, уплатио
износ XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.
Образложење
Привредно друштво ММ Packaging GmbH, са седиштем на адреси Brahmsplatz 6,
Беч, Аустрија, матични број FN 120171y (у даљем тексту: подносилац Пријаве или ММ
Packaging), поднело је 8. јула 2022. године, Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације број 6/0-02-545/2022-1 (у даљем
тексту: пријава), која настаје стицањем појединачне контроле од стране подносиоца
пријаве над привредним друштвом ESNT Packaging&Securing Solutions Limited, са
седиштем на адреси Langford Locks, Kidlington, Oksford, Енглеска, ОX5 1HX,
Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 04207732 и
његовим зависним друштвима, и над привредним друштвом Essentra Packaging US Inc,
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са седиштем на адреси Two Westbrook Corporate Center, Suite 200, Westchester II, 60154,
Делавер, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 2076456 (у даљем тексту:
циљна друштва). Пријава је поднета преко пуномоћника Савић Стефана адвоката у
сарадњи са ортачким адвокатским друштвом Karanovic & Partners, Ресавска 23 Београд.
Допуне пријаве су поднете 13. јула, као и 11. и 12. августа 2022. године.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих
чињеница које проистичу из садржаја пријаве, Комисија је утврдила да је пријава
потпуна, поднета Комисији у скраћеном облику, у складу са Законом о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и
чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени
гласник РС“, број 05/16), као и да су испуњени услови за поступање и одлучивање
Комисије по пријави у скраћеном поступку. 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.
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 је потпуно зависно друштво компаније Mayr-Melnhof Karton
AG, са седиштем на адреси Brahmsplatz 6, Беч, Аустрија матични број FN81906a (даље
у тексту: MM). MM je матично друштво ММ Групе друштава, која је подељена у два
независна пословна сегмента:
1) MM Board&Paper, који је задужен за пословање ММ Групе у вези са
картонским таблама, и
2) ММ Packaging, који је задужен за низводно пословање за паковање (амбалажу).
Када је у питању низводни секундарни ниво паковања, како се наводи у пријави,
ММ Група преко ММ Packaging, производи и продаје разне производе, а нарочито
прерађује рециклиране и картоне на бази влакана у пакете робе широке потрошње, а
првенствено преклопне кутије. Пoртфoлиo прoизвoдa укључуje прoизвoдe зa пaкoвaњe
зa тржиштa дувaнa, фaрмaцeутскe прoизвoдe, лeпoту и личну нeгу, кao и зa хрaну и
спeциjaлитeтe
На узводном нивоу, ММ Група преко ММ Board&Paper-а производи рециклиране
пресвучене картонске табле на бази влакана, као и картон на бази нетканих влакана,
непресвучени фини папир, крафт папир, резано меко дрво и пулпу. ММ Група продаје
производе од картонских табли широм света, али првенствено у Европи.
У Србији, ММ група нема регистрована зависна друштва, али је остварила
приходе извозом у Србију и продајом производа у 2021. години.
Циљна друштва послују под контролом друштава Essentra International Limited,
Oксфoрд, Eнглeскa, Уjeдињeнo Крaљeвствo (власник ESNT Packaging&Securing
Solutions), и US NEWCO LLC, Westchester, Дeлaвeр, Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe
(власник Essentra Packaging US), чије пословање Essentra Packaging се односи на
пaкoвaње (aмбaлaжу). Друштво Essentra International Limited се бави кooрдинaциjом и
упрaвљaњeм зaвисним друштвимa, aктивним у глoбaлнoм пoслoвaњу Essentre зa
пaкoвaњe/aмбaлaжу, филтeрe и кoмпoнeнтe, а US NEWCO је хoлдинг друштвo зa
aмeричкo пoслoвaњe Essentre у oблaсти пaкoвaњa/aмбaлaжe. Essentra International
Limited и US NEWCO LLC су пoвeзaнa лицa у смислу Зaкoнa и смaтрajу се jeдним
учeсникoм нa тржишту.
Пословање циљних друштава се односи на глобално снабдевање секундарног
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паковања (амбалаже) на бази влакана, сa прoизвoдним пoгoнимa ширoм свeтa. Циљна
друштва првенствено су активна на тржиштима производње и снабдевања преклопног
картона, етикета и лифлета у Северној и Јужној Америци, Европи и Уjeдињeнoм
Крaљeвству и Ирској (и у oгрaничeнoм oбиму у Aзиjи). Oстaли прoизвoди циљних
друштава укључуjу тoрбe, врeћe и фoлиje, а све за потребе здрaвства/фaрмaцeутске
индустриjе и остaлих сeгмeната који укључуjу личну нeгу и лeпoту, пoтрoшaчкe
прoизвoдe и дувaнску индустриjу. Циљна друштва нису aктивнa у Србиjи.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна концентрација тиче се преузимања 100% удела (куповином од
власника циљних друштава), а самим тим и стицања појединачне контроле над
циљним друштвима и зависним друштвима ESNT Packaging&Securing Solutions
Limited, од стране подносиоца пријаве, у складу са Уговором о купопродаји удела од
24. јуна 2022. године који је достављен као акт о концентрацији.
Испуњеност услова за подношење пријаве
На основу анализе достављених података, Комисија је утврдила да у
предметном случају настаје концентрација у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у
концентрацији оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије,
проистиче да су ови приходи виши од 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 чланом 63. став 1. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број
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 је предложио да за потребе оцене ефеката предметне
концентрације релевантно тржиште остане отворено, с обзиром на то да циљно
друштво није присутно у Србији и да трансакција неће имати значајних ефеката на
конкуренцију у Србији. Ипак ради потпуних информација, подносилац је предложио
дефиницију тржишта, и то тржишта 1) (преклопног) картона, 2) лифета и 3) етикета.
Комисија је релевантно тржиште производа у конкретном случају, односно за
потребе оцене ефеката предменте концентрације, дефинисала следећа тржишта:
˗ тржиште производње и велепродаје преклопног картона,
˗ тржиште производње и велепродаје лифлета,
˗ тржиште производње и велепродаје етикета, прихвативши предлог
подносиоца.
Комисија је релевантна географска тржишта дефинисала као територију
Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона.
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Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да
циљна друштва нису активна на релевантним тржиштима и да нема хоризонталних
преклапања између активности учесника у Србији, због чега спровођење предметне
концентрација неће водити ка спречавању, ограничавању или нарушавању
конкуренције на овим тржиштима. Подносилац пријаве није активан на тржиштима
производње и велепродаје лифлета и етикета, а према проценама датим у пријави
његов тржишни удео на тржишту производње и велепродаје преклопног картона је око
/10-20/%.
Анализом предметних података, како је напред наведено, и применом
критеријума из члана 19. Закона, Комисија је оценила да се у конкретном случају ради
о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива
решења.
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.
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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