Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број:6/0-02-305/2017-9
Датум: 15. мај 2017. године
Београд

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

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, 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“ број 49/11), одлучујући по пријави
концентрације број 6/0-02-305/2017-1, од 31. марта 2017. године, коју је поднело
друштво „Baumit Beteiligungen“ GmbH са седиштем на адреси Wopfing 156, 2754
Waldegg, из Аустрије, преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића, из
адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“, из Београда, ул.
Добрачина бр. 15, дана 15. маја 2017. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва „Baumit
Beteiligungen“ GmbH са седиштем на адреси Wopfing 156, 2754 Waldegg, из
Аустрије, регистарски број FN 171752 b, над друштвом „w & p Baustoffe“ GmbH,
са седиштем на адреси Ferdinand-Jergitsch-Straβe 15, 9020 Klagenfurt, Аустрија,
регистарски број FN 288433 t, куповином 100% удела, као и над жиговима и
доменима BAUMIT и KEMA, који су сви део сектора за грађевинске материјале
Wietersdorfer групе, до чега долази на основу купопродајног уговора.
II УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза подносиоца пријаве да уплати износ од 25.000
(двадесетпетхиљада) евра за издавање овог решења и констатује се да је
подносилац пријаве извршио уплату наведеног износа на рачун Комисије за
заштиту конкуренције.
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Образложење
Друштво „Baumit Beteiligungen“ GmbH са седиштем на адреси Wopfing
156, 2754 Waldegg, из Аустрије (у даљем тексту: Baumit или подносилац
пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), дана 31. марта 2017. године, преко пуномоћника, адвоката Данијела
Стевановића, из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“, из
Београда ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације бр. 6/0-02-305/2017-1 (у
даљем тексту: пријава). са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у
скраћеном поступку. Анализом достављене пријаве, прилога и целокупне
документације утврђено је да предметна пријава није у целости припремљена на
начин како је то уређено Уредбом о садржају и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/2016, у даљем тексту: Уредба).
На основу тога, Комисија је налогом од 21. априла 2017. године, наложила
достављање допуне предметне пријаве. У остављеном року, подносилац је
поступио по свим елементима налога за допуну предметне пријаве. Допуном од
28. априла 2017. године, пријава је комплетирана у свим својим деловима и на тај
начин усаглашена са чланом 3. Уредбе. Подносилац пријаве је благовремено и у
целости уплатио одређени износ таксе за издавање акта Комисије, што је
констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве поднео Комисији
Захтев за заштиту података, о коме је одлучено Закључком бр. 6/0-02-305/2017-4
од 24. априла 2017. године, а по накнадном Захтеву за заштиту података од 28.
априла 2017. године, одлучено је Закључком бр. 6/0-02-305/2017-8 од 11. маја
2017. године.
Увидом у достављену документацију учесника концентрације, изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске извештаје,
као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично стање.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве друштво Baumit чије је једини члан друштво Wopfinger
је под крајњом контролом друштва Schmid Industrie Holding (SIH). SIH је
аустријско холдинг друштво у породичном власништву које има различита
улагања у грађевинском сектору. Ово холдинг друштво запошљава више од 4.800
радника и послује у 19 земаља у области производње грађевинског материјала.
SIH и његова зависна друштва означени су као SIH група коју поред Wopfinger-а
односно Baumit-a обухватају и Austrotherm, Calmit, Euro Talc, Furtenbach, Kettner,
Lorencic, Ortner, euroMinerals, Wahrheit, Wopfinger Transportbeton и Wolf Plastics.
На тржишту грађевинских материјала SIH послује преко Wopfinger-а и Murexin-
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a. Друштво Murexin бави се производњом и продајом смеса за равнање, средстава
за спајање, средстава за заптивање и премазе.
Подносилац пријаве се преко својих зависних друштава бави производњом
цемента, креча и малтера. Ово друштво послује у 18 земаља под робним маркама
Wophinger и Baumit. Baumit је робна марка за грађевински материјал који су
1988. године основали Wopfinger и Wietersdorfer група. Портфолио Baumit
производа покрива широк спектар малтера као и екстерних термоизолационих
композитних система, као и одређени број помоћних производа и услуга.
SIH група у Републици Србији има два зависна друштва, „Austrotherm“
d.o.o. Ваљево и „Lorencic“ d.o.o. Београд (Земун). Друштво „Austrotherm“ d.o.o. (у
даљем тексту: Austrotherm СРБ) регистровано је у Агенцији за привредне
регистре (у даљем текту:АПР) под матичним бројем 17300105 за производњу
пластичних маса у примарним облицима (шифра делатности: 2016). Оснивач и
једини члан овог домаћег друштва је „Austrotherm“ GmbH из Аустрије. Домаће
друштво Austrotherm СРБ има три постројења за производњу експандираног
полистирена и екструдираног полистирена (изолацоних материјала од
полистирола) у Ваљеву, Нишу и Србобрану. Поред производње и продаје ових
производа друштво се бави и велепродајом компоненти потребних за екстерне
термоизолационе композитне системе, конкретно пастастог фасадног малтера и
малтера за лепљење/цементног млека. [...].
Друштво „Lorencic“ d.o.o. (у даљем тексту: Lorencic СРБ) регистровано је у
АПР под матичним бројем 20045701 за трговину на велико дрветом,
грађевинском материјалом и санитарном опремом (шифра делатности: 4673).
Оснивач и једини члан овог домаћег друштва је „Lorencic“ GmbH NFG. & CO KG
из Аустрије. Lorencic СРБ је мало друштво са десет запослених, које продаје
опрему и механизацију за клијенте у грађевинском сектору преко једног
продајног места [...].
Предметна трансакција односи се на стицање контроле над 100% удела у
друштву „w & p Baustoffe“ GmbH, (у даљем тексту: WOPB или циљно друштво)
из Аустрије и жиговима и доменима BAUMIT и KEMA, робним маркама који су
сви део сектора за грађевинске материјале Wietersdorfer групе (Циљно
пословање) од стране подносиоца пријаве друштва Baumit.
Пословне активности Циљног друштва и Циљног пословања које је
тренутно део Wietersdorfer групе, обухватају производњу малтера, грађевинског,
фасадног и малтера за постављање плочица, као и екстерних термоизолационих
композитних материјала. Производне погоне Циљно друштво има у Југоисточној
Европи, а продајне објекте и права интелектуалне својине у Хрватској, Босни и
Херцеговини, Црној Гори и Македонији.
Чланови друштва WOPB-а су WIG Wietersdorfer Holding GmbH са 75%
удела и Wietersdorfer Finanz und Beteiligungs GmbH са 25% удела.
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WOPB у Републици Србији има два зависна друштва, „Baumit Serbia“
d.o.o. Београд и „Kema“ d.o.o. Београд (у ликвидацији).
Друштво „Baumit Serbia“ d.o.o. Београд (у даљем тексту: Baumit СРБ)
регистровано је у АПР под матичним бројем 20199776 за производњу боја,
лакова и сличних премаза, графичких боја и китова (шифра делатности: 2030).
Оснивач и једини члан овог домаћег друштва је „W & Baustoffe“ GmbH, из
Клагенфурта, Аустрије. Најважнији производи овог домаћег друштва су малтери,
фасадни премази и екстерне термоизолационе компоненте система, чији
производни погон се налази у Аранђеловцу.
Друштво „Kema“ d.o.o. Београд – у ликвидацији (у даљем тексту: Kema
СРБ) регистровано је у АПР под матичним бројем 08708657 за производњу
осталих производа од бетона, гипса и цемента (шифра делатности: 2369).
Оснивач и једини члан овог домаћег друштва је „KEMA“ d.o.o. Puconci, Kremen
in specialni gradbeni materiali из Словеније, а индиректни власник је аустријско
друштва „W & Baustoffe“ GmbH. Домаће друштво „Kema“ d.o.o. из Београд од
2015. године је у процесу ликвидације.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Предметна трансакцији се односи на стицање искључиве контроле од
стране Baumit-a над сектором за грађевинске материјале Wietersdorfer групе, који
обухвата 100% удела у друштву WOPB као и жигове и домене друштава
BAUMIT и KEMA. Сви жигови и домени који ће бити преузети од стране
Baumit-а су саставни део уговора. [...]. Након трансакције, сви BAUMIT и KEMA
и други жигови грађевинских материјала биће потпуно пренети Wopfinger-u.
Правни основ предметне концентрације представља Уговор о купопродаји и
уступању закључен [...], којим су прецизно уређени међусобни односи у погледу
куповине и продаје удела.
Комисија је предметни Уговор прихватила као валидни правни основ ове
концентрације, и исти се налази у списима предмета.
Намеравана трансакција представља концентрацију у смислу члана 17.
став 1 тачка 2) Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон).
Испуњеност услова за подношење пријаве
Комисија је на основу анализе пријаве и целокупне документације
утврдила да је подносилац пријаве исправно поступио када је предметну пријаву
доставио Комисији, будућу да су испуњене све законске претпоставке за то.
Резултати финансијског пословања учесника ове трансакције, указују да су
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достигнути прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза
пријаве концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење.
Комисија је укупан годишњи приход учесника у концентрацији за 2015.
годину, прихватила као валидан доказ испуњености услова за пријаву
концентрације, имајући у виду датум подношења пријаве, и чињеницу да
подносилац пријаве у време њеног подношења, није могао имати финансијске
извештаје за календарску 2016. годину, већ само прогнозу да ће учесници
концентрације и у 2016. години, као години која претходи години пријаве
концентрације, остварити укупне приходе у висини која је прописана чланом 61.
Закона.
Пријава концентрације поднета је благовремено 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“,
бр. 89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба и услуга које
потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене
и цене, док 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 Baumit бави се производњом грађевинских
материјала цемента, креча и малтера. Друштво послује под робним маркама
„Wopfinger“ и „Baumit“. Портфолио производа Baumit покрива широк спектар
малтера и екстерних термоизолационих композитних система као и одређени
број помоћних производа и услуга. Пословне активности Циљног друштва и
Циљног пословања претежно обухватају производњу малтера, првенствено
грађевинског, фасадног и малтера за постављање плочица, као и екстерних
термоизолационих композитних система.
Релевантна тржишта производа на којима послују Подносилац пријаве и
Циљно друштво и Циљно пословање су тржишта за производњу и продају
малтерa и екстерних термоизолационих композитних система.
Малтер је врста грађевинског материјала који се добија мешавином
везивног материјала (цемента и/или креча), песка и воде и који се користи за
повезивање цигала и камена, малтерисање и гипсовање.
На основу велике могућности примене малтера Европска комисија (у
даљем тексту:ЕК) утврдила је да постоје три групе примене: (I) грађевински, (II)
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фасадни и (III) малтер за постављање плочица. ЕК је прихватила да свака од ове
три групе малтера које се праве за специфичне употребе нису заменљиве са
становишта тражње и да није потребно правити даљу поделу унутар групе.
По основу производне технике прављења малтера, направљена је подела
на (I) малтере који се справљају на градилишту и (II) готове малтере (који су
унапред припремљени у фабрици). Код готових малтера може се извршити даља
подела на (I) суве малтере, (II) мокре малтере и (III) пастасте малтере спремне за
употребу. Ове категорије малтера захтевају различиту производну опрему и
стручно знање и имају различите карактеристике производа.
Стране учеснице имајући у виду поделе које је направила ЕК, утврдиле су
сегменте који су релевантни за оцену конкуренције у контексту предметне
трансакције и као релевантно тржиште производа предложиле:
- Суви грађевински малтер који се користи за различите грађевинске
потребе као што су ливење, зидање, гипсовање, равнање и поправке бетона и
друге послове. Грађевински малтери доступни су само као суви малтери. У
складу са наведеном праксом ЕК, релевантно географско тржиште за
грађевински малтер регионално је одређену у радијусу од 120 км од производног
постројења.
- Суви фасадни малтер користи се као спољни слој за заштиту зграда и
као део изолационог система, а употребљава се и у естетске сврхе. Фасадни
малтери према структури и другим својствима треба да су отпорни на временске
услове и да имају постојане боје. Географско тржиште је регионално и у радијусу
од 120 км од места производње.
- Пастасти фасадни малтер је велике чврстоће, водоодбојан, изузетне
обрадивости и отпорности на UV зрачење и атмосферске утицаје. Користи се за
повећање отпорности материјала на спољне утицаје, а боје су отпорне и
постојане на временске утицаје. Географско тржиште за пастасте фасадне
материјале, одређено је као национално.
- Малтери за лепљење/цементно млеко који се користе за постављање
унутрашњих/спољних плочица у купатилу, базенима и на другим подлогама,
нуде се у сувој форми. Релевантно географско тржиште за малтере за лепљење и
цементна млека је национално.
Поред тога, предложена трансакција се односи и на тржиште за екстерне
термоизолационе композитне системе, односно технику изолације спољних
зидова, који се обично састоји од различитих врста фасадних малтера,
изолационих материјала и жичаних тканина од стаклених влакана. Наведени
термоизолациони системи користе се углавном у северним регионима Европе
(Аустрија, Немачка, Централна Европа, Скандинавија и др.). Поред термичке
заштите ови системи имају и естетску функцију. Тржиште за екстерне
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термоизолационе композитне системе је национално због специфичних
националних грађевинских прописа и трошкова превоза.
Овако предложене и образложене дефиниције, релевантног тржишта
производа и релевантног географског тржишта Комисија је прихватила као
исправне.
[...]
Оцена ефеката концентрације
На основу података достављених од стране подносиоца пријаве, утврђено
је да се пословне активности SIH групе и Циљног друштва и Циљног пословања
у Републици Србији у 2016. години, хоризонтално преклапају на тржиштима (I)
сувог фасадног малтера (II) пастастог фасадног малтера и (III) малтера за
постављање плочица (тј. малтера за лепљење/цементног млека). На тржишту (I)
сувог фасадног малтера тржишни удео SIH групе износио је /5-10/%, а Циљног
пословања /5-10/%, што је укупно износило /10-20/%. На тржишту (II) пастастог
фасадног малтера тржишни удео SIH групе износио је /0-5/%, а Циљног
пословања /0-5/%, што је укупно износило /0-5/%. На тржишту (III) малтера за
постављање плочица (тј. малтера за лепљење/цементног млека) тржишни удео
SIH групе износио је /0-5/%, а Циљног пословања /5-10/%, што је укупно
износило /5-10/%.
На тржишту за екстерне термоизолационе композитне системе у Србији у
2016. години тржишни удео SIH групе износио је 0,00%, а Циљног пословања /05/%,што је укупно износило /0-5/%.
Након реализације предметне концентрације тржишно учешће учесника
биће незнатно увећано и неће имати значајнији утицај на структуру тржишта.
Поред тога стране ће наставити да послују у конкурентном окружењу на коме су
присутни и други учесници као што су [...] и други.
[...]
У поступку испитивања ефеката пријављене концентрације на
конкуренцију Комисија је ценила све критеријуме за оцену дозвољености
концентрације из члана 19 и закључила да реализација предметне концентрације
неће изазвати негативне последице на тржишту Републике Србије. У складу са
тим оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће довести до
спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на нашем националном
тржишту или његовом делу, чиме су се стекли услови да Комисија донесе одлуку
о одобравању предметне концентрације, па је стога одлучено као у ставу I
диспозитива.
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Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години
која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији,
ради издавања сагласности за њено спровођење.
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 достављања решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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