Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.

Реп ублика Србиј а
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-50/2017-8
Веза број: 6/0-02-845/2016-1
Датум: 31. јануар 2017. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став
2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13),
члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,
бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6.
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције (“Службени гласник РС“, бр. 49/2011), одлучујући по Пријави
концентрације број: 6/0-02-50/2017 (веза број: 6/0-02-845/2016-1 од 8. децембра
2016. године) друштaва Hellas Acquisition Luxco S.A.R.L., са регистрованим
седиштем на адреси 25C, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Велико
Војводство Луксембург, регистарски број B201807 и Alpha Bank A.E., са
регистрованим седиштем на адреси 40 Stadiou Street, 102 52, Athens, Грчка,
регистарски број 223701000 поднетој преко пуномоћника, адвоката Уроша
Поповића и осталих адвоката из адвокатског ортачког друштва „Bojović &
Partners“ из Београда, Чика Љубина бр. 16/II, дана 31. јануара 2017. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника
на тржишту која настаје стицањем заједничке посредне контроле друштава
Hellas Acquisition Luxco S.A.R.L., са регистрованим седиштем на адреси 25C,
Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Велико Војводство Луксембург,
регистрованог при Регистру привреде и предузећа Луксембурга под
регистарским бројем B201807, и Alpha Bank A.E., са регистрованим седиштем
на адреси 40 Stadiou Street, 102 52, Athens, Грчка, регистрованог при Општем
привредном регистру под регистарским бројем 223701000, преко њиховог
друштва заједничког улагања под заједничком контролом Aktua Hellas Holdings
S.A., са регистрованим седиштем на адреси Athens Towers - 20-ти спрат, 2-4
Mesogeion Avenue, 115 27 Athens, Грчка, матични број 13765980100, које је
тренутно неоперативан учесник на тржишту, као стицаоца непосредне контроле
над Kaican Services Limited, привредним друштвом организованим у складу са
законима Уједињеног Краљевства, са седиштем на адреси 17 Cavendish Square,
London, Уједињено Краљевство, W1G 0PH, матични број 08771923, до које
долази стицањем 100% удела у друштву Kaican Services Limited чиме ће Aktua
Hellas Holdings S.A. постати оперативан учесник на тржишту.
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II
УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци Пријаве уплатили дана 13.
децембра 2016. године износ од 25.000 (словима: двадесетпетхиљада) евра на
девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке
Србије, што представља утврђену висину таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Друштва Hellas Acquisition Luxco S.A.R.L., са регистрованим седиштем на
адреси 25C, Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, Велико Војводство
Луксембург, регистарски број B201807 и Alpha Bank A.E., са регистрованим
седиштем на адреси 40 Stadiou Street, 102 52, Athens, Грчка, матични број
223701000 (у даљем тексту: Hellas Acquisition/Centerbridge, Alpha Bank,
подносиоци Пријаве) су поднела Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0-02-50/2017 (веза број: 6/0-02845/2016-1 од 8. децембра 2016. године, у даљем тексту: Пријава) која настаје
стицањем заједничке посредне контроле подносилаца Пријаве преко њиховог
друштва заједничког улагања под заједничком контролом Aktua Hellas Holdings
S.A., са регистрованим седиштем на адреси Athens Towers - 20-ти спрат, 2-4
Mesogeion Avenue, 115 27 Athens, Грчка, матични број 13765980100 (у даљем
тексту: Aktua Hellas), које је тренутно неоперативан учесник на тржишту, као
стицаоца непосредне контроле над Kaican Services Limited, привредним
друштвом организованим у складу са законима Уједињеног Краљевства, са
седиштем на адреси 17 Cavendish Square, London, Уједињено Краљевство, W1G
0PH, матични број 08771923 (у даљем тексту: Kaican, Циљно друштво), до које
долази стицањем 100% удела у друштву Kaican Services Limited чиме ће Aktua
Hellas Holdings S.A. постати оперативан учесник на тржишту. Пријава је
поднета преко пуномоћника, адвоката Уроша Поповића и осталих адвоката из
адвокатског ортачког друштва „Bojović & Partners“ из Београда, Чика Љубина
бр. 16/II.
С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему
усклађена са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве
су отклоњени допунама Пријаве заведеним у Комисији под бројем: 6/0-0250/2017-1 од 4. јануара 2017. године, број: 6/0-02-50/2017-2 од 11. јануара 2017.
године, број: 6/0-02-50/2017-3 од 16. јануара 2017. године, број: 6/0-02-50/2017-4
од 19. јануара 2017. године и број: 6/0-02-50/2017-5 од 20. јануара 2017. године
Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је
поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе из разлога
из члана 6. став 1. тачка 1. Уредбе и да су испуњени услови за поступање и
одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.
Комисија је, такође, утврдила да су подносиоци Пријаве извршили
уплату утврђене висине таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у
ставу II диспозитива.
У предметном поступку подносиоци Пријаве су поставили и Захтев за
заштиту података поднеском број: 6/0-02-845/2016-2 од 8. децембра 2016.
године, који је допуњен поднесцима број: 6/0-02-50/2017-1 од 4. јануара 2017.
године и број: 6/0-02-50/2017-6 од 20. јануара 2017. године, а тиче се заштите
података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и докумената која
су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији.
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Председник Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео 31. јануара
2017. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-50/2017-7.
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи:
Учесници у концентрацији
Hellas Acquisition/ Centerbridge је друштво са ограниченом одговорношћу
основано у складу са правом Луксембурга. Представља финансијско холдинг
друштво које олакшава стицање, држање и располагање учешћима у
привредним друштвима, као и администрацију, управљање и развој ових
учешћа. Hellas Acquisition је под крајњом контролом друштва Centerbridge
Partners L.P. (у даљем тексту: Centerbridge Partners). Centerbridge Partners је
друштво за управљање инвестицијама са канцеларијама у Њујорку и Лондону,
фокусирано на приватни капитал и ризичне инвестиционе могућности.
Командиторе у фонду којим управља Centerbridge Partners чине многе у свету
истакнуте финансијске институције, универзитетске задужбине, пензијски и
добротворни фондови. Centerbridge Partners је посвећен повезивању са
врхунским управљачким тимовима кроз циљане индустријске секторе, како би
помогао привредним друштвима да достигну своје оперативне и финансијске
циљеве. […].
Крајњи вршиоци контроле Centerbridge Partners-а су […]. Контролна
структура Centerbridge-а се неће променити услед спровођења предметне
концентрације.
Centerbridge Partners и повезана друштва чине Centerbridge групу
друштава (у даљем тексту: Centerbridge група).
Centerbridge група је у Републици Србији присутна преко пословних
активности повезаних друштава Culligan Newco Ltd. и KIK Custom Products Inc.
и нема повезана друштва регистрована у Републици Србији.
Centerbridge група представља једног учесника на тржишту у складу са
чланом 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и
95/13, у даљем тексту: Закон).
Alpha Bank је четврта по величини грчка банка по имовини коју
поседује и највећа по капитализацији на тржишту. Alpha Bank је матично
привредно друштво и главна банка Alpha Bank групе која нуди широк
спектар финансијских производа и услуга, укључујући пословање са
становништвом, малим и средњим предузећима, пословање са привредом,
управљање имовином и приватно банкарство, дистрибуцију производа
осигурања, инвестиционо банкарство, посредовање и управљање
непокретностима. Контролна структура Alpha Bank се неће променити услед
Трансакције. Alpha Bank је друштво које је регистровано на берзи 31.
октобра 2016. године, при чему Financial Stability Fund има 11%
акционарског капитала, Eoc Equity Limited 12%, а остатак издатог
акционарског капитала држе појединци 4% и институционални инвеститори
73%.
Alpha Bank има регистровано присуство у Републици Србији преко
следећа два потпуно зависна друштва:
1. Alpha Bank Srbija a.d. Beograd, чије је регистровано седиште на адреси Краља
Милана бр. 11, Београд-Врачар, матични број: 07736681 (у даљем тексту: Alpha
Bank Srbija). Претежна регистрована делатност друштва је остало монетарно
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посредовање - шифра: 6419. Друштво послује преко мреже од скоро 70
филијала/пословница лоцираних широм територије Републике Србије;
2. Alpha Real Estate d.o.o. Beograd, чије је регистровано седиште на адреси Кнез
Михајлова бр. 22, Београд-Стари Град, матични број: 20186500 (у даљем тексту:
Alpha RE). Претежна регистрована делатност друштва је изнајмљивање
властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима – шифра 6820. Ово
друштво своје услуге пружа искључиво друштвима унутар групе. Наиме, Alpha
RE остварује 100% прихода од стране Alpha Bank Srbija, и то као власник
одређених објеката који су дати у закуп друштву Alpha Bank Srbija. Стога се не
може сматрати да је друштво Alpha RE активно на тржишту некретнина у
Републици Србији.
Alpha Bank група представља једног учесника на тржишту у складу са
чланом 5. Закона
Aktua Hellas, је тренутно неоперативни облик заједничког улагања
подносилаца Пријаве основан 2016. године, […]. Након окончања трансакције,
ово друштво ће постати оперативни облик заједничког улагања под заједничком
контролом подносилаца Пријаве.
Kaican/Циљно друштво се бави координацијом услуга у вези са
управљањем ненаплативим кредитима у Грчкој, укључујући хипотекарне дугове
и потрошачке ненаплативе кредите, управљање услугама информационих
система и наплате а искључујући сервисирање ненаплативих кредита. Његова
примарна активност односи се на координацију грчких сервисера имовине у име
два ирска друштва за обезбеђивање потраживања. […]. Kaican остварује
приходе једино у Великој Британији и Ирској.
[…].
Kaican нема регистровано присуство и није ни на други начин пословно
присутан у Републици Србији.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Предметном трансакцијом Centerbridge и Alpha Bank ће стећи заједничку
контролу над Kaican-ом […]. Координационе услуге су у вези са управљањем
ненаплативим кредитима, укључујући хипотекарне дугове и потрошачке
ненаплативе кредите, услуге управљања информационим системима,
финансијским услугама и услугама намењених грађанима.
Наведено стицање заједничко контроле ће се извршити посредно преко
неоперативног заједничког улагања Aktua Hellas које ће на тај начин постати
потпуно самостално и оперативно заједничко улагање и под заједничком
контролом Centerbridge-а и Alpha Bank-е.
Да би се претходно наведено реализовало, на Aktua Hellas ће бити
пренето 100% издатог основног капитала заједничког улагања Aktua Hellas
Financial Solutions S.A. (у даљем тексту: Aktua Hellas Financial). […]. Једина
функција Aktua Hellas Financial-а у периоду пре спровођења концентрације […].
Како су ове активности ограничене на активности унутар групе, оне неће
довести до присуства Aktua Hellas-а/Aktua Hellas Financial-а на тржишту, јер
исти представљају несамосталне и неоперативне облике заједничког улагања и
непосредне/посредне заједничке контроле Centerbridge-а и Alpha Bank-е.

4

Спајање, након спровођења концентрације, Kaican/[…] и Aktua Hellas-а,
односно њихове имовине, особља и експертизе омогућиће да […], и да,
последично, развије своје сопствено присуство на тржишту.
Aktua Hellas Financial ће са једне стране […], а са друге стране ће имати
управљачки тим Kaican-а који ће бити задужен за свакодневне операције, као и
за приступ довољним ресурсима (укључујући финансије и особље) за
спровођење пословних операција на дугорочној основи. На описани начин,
након спровођења концентрације, Aktua Hellas Financial ће под
непосредном/посредном контролом Aktua Hellas-а и Centerbridge-а и Alpha Bankе, постати потпуно самостални и оперативни облик заједничког улагања.
[…].
Подносиоци Пријаве су доставили Комисији копију потписаних Општих
одредби и услова за купопродају Kaican Services Limited од 4. октобра 2016.
године, заједно са овереним преводом на српски језик (у даљем тексту: Писмо
намере).
С обзиром да је у Писму намере, у свим његовим деловима, исказана
воља његових потписника да закључе Купопродајни уговор, као и Уговор
чланова, Комисија га је прихватила као доказ озбиљне намере за закључењем
уговора који ће представљати правни основ предметне концентрације.
Учесници у концентрацији намеравају у најскоријем периоду да закључе
Купопродајни уговор, као и Уговор чланова.
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се
тиче стицања заједничке посредне контроле учесника на тржишту над другим
учесником на тржишту, који послује на дугорочној основи и има све функције
независног учесника на тржишту у смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима
учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном
приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије у претходној
обрачунској години – проистиче да исти надмашују износе остварених укупних
годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 61. Закона, што
значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. и став 3.
Закона.
Релевантно тржиште
Образлажући предлог релевантног тржишта подносиоци Пријаве су дали
и следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у
концентрацији.
Као што је напред наведено, учесници у концентрацији обављају
пословне активности на различитим тржиштима.
Centerbridge је под крајњом контролом друштва Centerbridge Partners које
представља друштво за управљање инвестицијама фокусирано на приватни
капитал и ризичне инвестиционе могућности. […].
Alpha Bank обавља следеће пословне активности: банкарски послови са
грађанима, банкарски послови са привредом, управљање средствима/осигурање,
инвестиционо банкарство/трезор, берза, саветодавне и брокерске услуге у вези
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са тржиштем капитала, инструменти инвестиционог банкарства и услуге
трезора, пружање других нефинансијских услуга.
Kaican/[…] пружа координационе услуге у вези са управљањем
ненаплативим кредитима, укључујући хипотекарне дугове и потрошачке
ненаплативе кредите, услуге управљања информационим системима,
финансијским услугама и услугама намењеним грађанима.
Полазећи од релевантних тржишних активности Циљног друштва на
светском тржишту (које су напред представљене), подносиоци Пријаве су
Комисији предложили као релевантно тржиште производа пружање услуга
управљања ненаплативим кредитима, што је Комисија оценила као исправно.
Centerbridge тренутно не контролише ниједно друштво које је активно на
тржишту пружања услуга управљања ненаплативим кредитима на било ком
географском тржишту.
Alpha Bank-а тренутно није активна на тржишту пружања услуга
управљања ненаплативих кредитима трећим лицима.
Centerbridge и Alpha Bank су, преко повезаних друштава, присутни у
Републици Србији, али са различитим пословним активностима.
Kaican у овом тренутку нема, нити планира да развије пословање у
Републици Србији.
Као релевантно географско тржиште подносиоци Пријаве су Комисији
предложили територију Републике Србије, у складу са њеним надлежностима,
што је Комисија и прихватила.
Као што из напред изложеног следи Циљно друштво није пословно
активно у Републици Србији, тако да се пословне активности учесника у
концентрацији не преклапају у Републици Србији.
Оцена ефеката концентрације
Спровођење предметне концентрације ће довести једино до промене
власништва над Циљним друштвом, односно до стицања заједничке посредне
контроле над Циљним друштвом од стране подносилаца Пријаве.
Како је претходно наведено, Циљно друштво није присутно на домаћем
тржишту, нити има намеру да улази на исто, тако да ће конкурентска ситуација
на релевантном тржишту остати непромењена.
На основу анализе свих елемената Пријаве и целокупне документације
која је достављена уз њу, Комисија је утврдила да спровођење предметне
концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања
конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја
подносилаца Пријаве на дефинисаном релевантном тржишту.
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.
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Упутство о правном средству
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од
30 дана од дана пријема решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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