Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-434/2017-6
Датум: 30. јун године
Београд

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

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу председника Комисије за
заштиту конкуренције број 1/0-06-165/2017-13 од 19. јуна 2017. године, 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 6/0-02-434/2017-1, коју су дана 5. јуна 2017.
године поднела привредна друштва Clariant Ltd., са седиштем на адреси Rothausstrasse 61,
4132 Muttenz, Швајцарска, матични број CHE-103.388.563, и Huntsman Corporation, са
седиштем на адреси 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, Сједињене
Америчке државе, матични број 3869690, преко пуномоћника, адвоката Тамаре Стојановић,
Булевар Михаила Пупина 10Л, Београд, дана 30. јуна 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
спајањем привредних друштава Huntsman Corporation, са седиштем на адреси 10003
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, Сједињене Америчке државе, матични
број 3869690, и Clariant Ltd., са седиштем на адреси Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz,
Швајцарска, матични број CHE-103.388.563, до ког долази припајањем друштва Huntsman
Corporation новооснованом друштву Hurricanecyclone Corporation, са седиштем на адреси
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaver 19801, а које је у потпуном
власништву друштва Clariant Ltd., након чега ће ново друштво своје пословно име
променити у ново име HuntsmanClariant Ltd. и бити под заједничком контролом
досадашњих малих акционара друштава Huntsman Corporation и Clariant Ltd..
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су друштво Huntsman Corporation, са седиштем на адреси 10003
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380, Сједињене Америчке државе, и
друштво Clariant Ltd., са седиштем на адреси Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Швајцарска, у
целости извршила своју солидарну обавезу плаћања накнаде за издавање овог решења,
уплатом дана 6. јуна 2017. године износа од 12.500,00
(словима:
дванаестхиљадапетстотина и 00/100) евра и дана 28. јуна 2017. године износа од
1.516.503,75 динара (словима: једанмилионпетстошеснаестхиљадапетстотри и 75/100)
динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредна друштва Clariant Ltd., са седиштем на адреси Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz,
Швајцарска, матични број CHE-103.388.563, и Huntsman Corporation, са седиштем на
адреси 10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77380, Сједињене Америчке
државе, матични број 3869690, која ће у даљем тексту заједнички бити означавана као
подносиоци пријаве, поднела су Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту:
Комисија), 5. јуна 2017. године, преко пуномоћника адвоката Тамаре Стојановић, Булевар
Михаила Пупина 10Л, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-314/2017-1.
Увидом у достављену документацију, и допуне од 6. и 22. јуна 2017. године, 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 са 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 по скраћеном поступку. Саставни део пријаве чини и доказ о извршеној
уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што
је утврђено у ставу II диспозитива.
Подносиоци пријаве су 8. јуна 2017. године, доставили Комисији и захтев за заштиту
података и извора података, садржаних у пријави и њеним прилозима, о чему је одлучено
посебним Закључком број 6/0-02-434/2017-5, од 30. јуна 2017. године.
Учесници концентрације
Учесник концентрације, друштво Clariant Ltd., са седиштем на адреси Rothausstrasse 61,
4132 Muttenz, Швајцарска, матични број CHE-103.388.563, представља једну од водећих
светских компанија активних у хемијској индустрији (даље у тексту: Clariant). Акције
друштва Clariant су листиране на швајцарској берзи SIX и у поседу су великог броја малих
акционара, од којих ниједан нема могућност контролног утицаја на пословање ове
компаније. Према наводима у пријави, друштво Clariant у свету поседује преко 130 кћерки
компанија, a у Републици Србији не поседује зависна друштва нити производне погоне, већ
приходе остварује преко независних дистрибутера. Пословне јединице друштва Clariant
организоване су у 4 области пословања, од којих свака обухвата неколико подобласти:
хемикалије за негу, катализатори, природни ресурси и пластика и премази.
Производња хемикалија за негу обухвата следеће пословне јединице:
1. Пословна јединица производа за индустрију и потрошаче бави се производњом
различитих врста производа који се користе у аутомобилској индустрији (кочионе
течности нпр.), грађевинској индустрији (полигликоли, етоксилати и др), одржавању
аеродрома, пољопривреди (биоциди), третманима гасом, али и у производњи
производа за личну негу и хигијену (сурфактанти), индустријске лубриканте и боје и
лакове.
2. Пословна јединица која се бави развојем нових производа обухвата производњу
производа који се користе у производњи биогорива и деривата, адитива за млеко,
пецива и у месној индустрији, као и проводљиве боје и електронски материјал.
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3. Пословна јединица биотехнологије обухвата асортиман производа који се користе за
производњу биоетанола и алтернативних горива и ензима.
У Републици Србији, друштво Clariant је присутно у продаји производа за индустрију,
највише у продаји сурфактаната и током 2016.године остварило је приход од око [...] евра.
Clariant је светски произвођач катализатора са дугом историјом иновација и експертизе у
овој области. Катализатори друштва Clariant се користе у производњи индустријских
хемикалија, пластике и горива, а њихова употреба омогућава коришћење алтернативних
сировина, као што су природни гас, угаљ и биомаса, и то као хемијске и енергетске
сировине. У Републици Србији, друштво Clariant је у 2016. години остварило приходе
путем продаје две врсте катализатора који се користе у гасним процесима синтезе у износу
од [...] евра. Један катализатор се користи за производњу амонијака, а други за производњу
метанола.
Пословна област „природни ресурси“ обухвата пословну јединицу функционални
минерали и нафтне и рударске услуге (eng. Oil and Mining Services). Функционални
минерали представљају високоспецијализоване производе и решења на бази бентонита и
синтетичких минерала који се користе за побољшање производа и производних процеса у
различитим индустријама, а примењују се у преради нафте и пластике, нискоградњи,
високоградњи, у ливницама, али и у производњи адитива за храну. Пословна јединица
нафтне и рударске
услуге
представља светског лидера
у производњи
високоспецијализованих производа и у пружању услуга које се користе у индустрији нафте
и гаса како за истраживање и производњу тако и за транспорт путем цевовода. Поред тога,
ова пословна јединица представља и глобалног добављача хемикалија, адитива и
интегрисаних услуга примењивих у рударској индустрији и индустрији ђубрива. У
Републици Србији, Clariant је током 2016. године био присутан у продаји само
функционалних минерала и остварио приход од око [...] евра у истој години.
Пословна област „пластика и премазивачи“
(eng. Plastics and Coatings) обухвата
производњу:
1. Адитива који се користе за производњу светлосних и топлотних катализатора и
воскова;
2. Пигментних дисперзија које се користе за производњу концентрата боја, адитива за
обраду пластике и концентрата за функционална паковања која обезбеђују заштиту
од влаге и оксидације и
3. Органских пигмената који се користе за производњу боја за бојење пластике,
декоративних, индустријских и аутомобилских премаза и др.
У Републици Србији, друштво Clariant је током 2016. године остварило приходе продајом
адитива, пигментних дисперзија и органских пигмената у износу од око [...] евра.
Учесник концентрације, друштво Huntsman Corporation, са седиштем на адреси 10003
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 77380, Сједињене Америчке државе, матични
број 3869690, представља америчку мултинационалну компанију присутну преко својих 5
дивизија у преко 30 земаља широм света (у даљем тексту: Huntsman). Акције компаније
Huntsman листиране су на њујоршкој берзи и у поседу су великог броја малих акционара,
од којих ниједан нема могућност контролног утицаја на пословање ове компаније. Према
наводима у пријави, друштво Huntsman у Републици Србији нема повезана лица, а приход
остварује преко независних дистрибутера. Производни програм друштва Huntsman
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обухвата широк спектар хемикалија и формула које он дистрибуира широкој групи крајњих
и индустријских потрошача. Huntsman послује у 5 пословних сегмената у свету :
полиуретани (eng. Polyurethanes), специјални хемијски производи (eng. Performance
products), напредни материјали (eng. Advanced materials), додаци за текстил (eng. Textile
effects) и пигменти и адитиви (eng. Pigments and additives). Сваки пословни сегмент
производи различите хемијске производе органског порекла, осим пословног сегмента који
се бави производњом пигмената и адитива који су примарно неоргански.
У оквиру пословног сегмента „полиуретани“ друштво Huntsman производи и продаје
широк спектар полиуретанских хемикалија на бази метилен дифенил диизоцијаната (MDI),
укључујући и метилен дифенил диисоцијант, пропилен оксид (PO), полиоле, пропилен
гликол (PG) и термопластични полиуретан (TPU). Полиуретанске хемикалије се користе за
производњу круте и флексибилне пене, као и премаза, лепкова, заптивача и еластомера.
Друштво Huntsman се фокусира на развијена тржишта и тржишта у развоју за
специјализоване MDI полиуретанске мреже и мреже на бази MDI-а. На тржишту
Републике Србије, друштво Huntsman је присутно у снабдевању полиуретанских производа
на бази MDI-а и у 2016. години остварило је приход од преко [...] евра на истом.
На светском тржишту, друштво Huntsman се у оквиру свог пословног сегмента „специјални
хемијски производи“ бави производњом и продајом амина, сурфактаната и анхидрида
малеинске киселине и снабдева широк круг потрошачких и индустријских крајњих купаца.
Овај пословни сегмент организован је у неколико пословних јединица : амини, анхидриди,
малеинске киселине (укључујући катализаторе), сурфактанти и посредовање са субјектима
у вишем пословном ланцу. Друштво Huntsman производи широк спектар амина, од којих се
многи продају на специјализованим тржиштима као што су епокси супстанце за
стврдњавање, проналажење и производњу нафте, хемикалије за пољопривреду и адитиви за
горива и мазива. Амини друштва Huntsman укључују полиетерамине, 2-аминоетокси,
етанол, етиламине, морфолин, етаноламине, пропилен карбонат, етилен карбонат и
малеинску киселину, што представља хемијски репроматеријал који се употребљава за
производњу UPR-а (незасићених полиестерских смола). Полиестерске смоле се користе за
производњу фибергласа ојачаног смолом за производе у поморској, аутомобилској и
грађевинској индустрији. Поред тога, друштво Huntsman је ангажовано и на лиценцирању
технологија за производњу малеинске киселине и на снабдевању бутан катализаторима са
фиксним слојем који се употребљавају у производњи малеинске киселине. Друштво
Huntsman упоребљава основу петрохемикалија сопствене производње и прибављене од
трећих лица у производњи својих сурфактантних, LAB (линеар алкил бензен) и
етаноламинских производа, и производи широк круг сурфактаната који се примарно
користе у производњи детерџената, производа за личну хигијену, агрохемикалија, као и на
нафтним пољима и у индустрији. Поред тога, друштво Huntsman производи и алкалите који
се користе у производњи адитива за мазива, као и eтилен-гликол (ЕG) који се примарно
користи у производњи полиестерских влакана, ПЕТ амбалаже и антифриза. У Републици
Србији, друштво Huntsman је током 2016. године остварило симболичан приход (око [...]
EUR) од продаје производа у овом пословном сегменту и то продајом три врсте производа:
две врсте Jeffox WL660 (етилен оксид и пропилен оксид) и морфолин.
На светском тржишту, друштво Huntsman се у оквиру сегмента „напредни материјали“
бави производњом и продајом полимерних производа на бази епоксиа, акрила и
полиуретана. Ови производи се употребљавају као замена за традиционалне материјале или
тамо где традиционални материјали не испуњавају захтевне производне карактеристике. На
пример, структурални лепкови се користе као замена за металне нитне, а напредни
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композити се користе као замена за традиционалне алуминијумске панеле и друге челичне
материјале како би олакшали конструкције у авио, аутомобилској и другим транспортним
гранама. У Републици Србији, друштво Huntsman је током 2016. године остварило
минималан приход (око [...] EUR) у овом пословном сегменту, и то преко два производа
(чврст епокси мале молекуларне тежине и епокси супстанца за стврдњавање на бази
реактивног полиамидоамина).
На светском тржишту, друштво Huntsman у оквиру сегмента „додаци за текстил“
обезбеђује решења за обраду текстила у води путем предтретмана, фарбања, штампања и
завршне обраде и производи различите врсте хемикалија за текстил (боје и дигитална
мастила). Производни асортиман овог пословног сегмента друштво Huntsman пласира
индустријским купцима у различитим гранама, укључујући произвођаче модне одеће,
спортске опреме, униформи, намештаја, тепиха, текстила у аутомобилској индустрији и
других функционалних текстила.У Републици Србији, друштво Huntsman током 2016.
године није остварило приходе у овом пословном сегменту.
На светском тржишту, друштво Huntsman у оквиру сегмента „пигменти и адитиви“
производи титанијум диоксид, функционалне неорганске адитиве, неорганске пигменте за
боје, као и производе за третман дрвета и воде. Овај пословни сектор снабдева
индустријске купце који се баве производњом боја и лакова, пластике, папира, мастила за
штампу, фармацеутских производа, хране, козметике, материјала за грађевинску
индустрију, делова за катализаторе, производа за заштиту дрвета и третман воде. У
Републици Србији, друштво Huntsman је присутно у продаји титанијум диоксида (TiO2) и
током 2016. године остварило је приход од око [...] евра.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основи ове концентрације, Комисији је достављен Уговор и план
концентрације потписан између друштва Clariant Ltd., друштва Hurricanecyclone
Corporation и друштва Huntsman Corporation потписан 21. маја 2017. године. Привредно
друштво Hurricanecyclone Corporation представља новоосновано привредно друштво у
потпуном власништву друштва Clariant Ltd., основано за потребе предметне концентрације
(даље у тексту: Зависна компанија за концентрацију). У складу са уговором, подносиоци
пријаве планирају да изврше спајање пословања кроз припајање друштва Huntsman
Corporation Зависној компанији за концентрацију, након чега ће Зависна компанија за
концентрацију престати самостално да постоји. Након спровођења предметне
концентрације, друштво настало горе поменутим спајањем пословање ће наставити под
пословним именом HuntsmanClariant Ltd. и биће под заједничком контролом досадашњих
малих акционара друштава Huntsman Corporation и Clariant Ltd..
Друштва Clariant Ltd. и Huntsman Corporation ће након спровођења предметне трансакције
равноправно учествовати у корпоративном управљању друштвом HuntsmanClariant Ltd.
Друштво Clariant Ltd. ће именовати председника управног одбора и финансијског
директора, док ће друштво Huntsman Corporation именовати заменика председника
управног одбора и извршног директора. Управни одбор друштва HuntsmanClariant Ltd.
имаће 12 чланова, 6 чланова изабраних од стране друштва Clariant Ltd. и 6 чланова
изабраних од стране Huntsman Corporation.
Услови за подношење пријаве
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Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 1. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје
учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним годишњим
приходима подносилаца пријаве оствареним на светском тржишту и на тржишту
Републике Србије у 2016. години проистиче да исти надмашују прописане износе
остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да је
постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета
благовремено у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште производа 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/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.
За потребе предметне концентрације Комисија је релевантна тржишта производа
дефинисала у складу са пословном облашћу у којој су подносиоци пријаве присутни на
тржишту Републике Србије, и то:
1. релевантно тржиште органских пигмената;
2. релевантно тржиште титанијум диоксида (TiO2);
3. релевантно тржиште пигментних дисперзија;
4. релевантно тржиште адитива;
5. релевантно тржиште сурфактаната;
6. релевантно тржиште средстава за заштиту од инсеката;
7. релевантно тржиште средстава за одмрзавање;
8. релевантно тржиште кочионих течности;
9. релевантно тржиште биоцида;
10. релевантно тржиште катализатора који се користе за производњу амонијака;
11. релевантно тржиште катализатора који се користе за производњу метанола;
12. релевантно тржиште функционалних минерала који се користе за пречишћавање
јестивог уља;
13. релевантно тржиште функционалних минерала за карго и уређаје за заштиту;
14. релевантно тржиште полиoла;
15. релевантно тржиште метилен-дифенил-диизоцијанта (МDI) и
16. релевантно тржиште полиуретанске мреже.
Органски пигменти су материјали који мењају боју рефлектованог или пренесеног светла
као резултат апсорбције таласне дужине. У ранијим одлукама Европска комисија је дошла
до закључка да органски и неоргански пигменти чине засебна тржишта производа (Решење
Европске комисије бр.COMP M.5355-BASF/Ciba). Органски пигменти су једињења
добијена хемијском синтезом, на бази карбона, а неоргански пигменти су, са друге стране,
базирани на оксидима метала. Комисија сматра да у случају предметне концентрације,
даља сегментација релевантног тржишта органских пигмената није неопходна, с обзиром
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на то да је на овом релевантном тржишту у Републици Србији констатована присутност
само једног учесника концентрације, и то друштва Clariant. Титанијум-диоксид (TiO2) је
неоргански пигмент који на тржишту Републике Србије продаје друштво Huntsman
Corporation. С обзиром на то, као и на претходну одлуку Европске комисије (решење
Европске комисије бр.COMP|M.7061- Huntsman Corporation/Equity Interests held by
Rockwood Holdings), Комисија је тржиште титанијум-диоксида дефинисала као засебно
релевантно тржиште производа.
Пигментне дисперзије су високо концентрисане палетиране боје и/или адитиви
распоређени у полиолефинске јединице. Пигментне дисперзије се производе додавањем
премикса полиолефинске смоле, пигмената и дисперзије адитива у екструдер. Ова смеша се
загрева и претвара у грануле како би се добиле пигментне дисперзије. Пигментне
дисперзије се додају финалном производу дајући му одређена својства и боју. Комисија
сматра да за потребе предметне сегментације није неопходна ужа сегментација релевантног
тржишта пигментних дисперзија, с обзиром на то да је на овом релевантном тржишту у
Републици Србији констатована присутност само једног учесника концентрације, и то
друштва Clariant..
Адитиви представљају супстанце које се додају различитим производима ради побољшања
њихових карактеристика. Свака категорија адитива има посебна својства и посебну
употребу, али како је на тржишту Републике Србије у овој области присутно само друштво
Clariant, и то путем продаје само три врсте адитива (успоривачи горења, воскови и адитиви
за перформансе), Комисија сматра да није неопходна ужа сегментација овог релевантног
тржишта производа.
Сурфактанти представљају хемијске супстанце које се користе у производњи детерџента за
прање веша, омекшивача, средстава за дезинфекцију, препарата за негу косе и коже,
влажних марамица, али и одабраних фармацеутских производа. Релевантно тржиште
сурфактаната се може уже сегментирати на тржишта јонских, не-јонских, атмосферских и
катјонских сурфактаната, међутим с обзиром на то да је на тржишту Републике Србије
само друштво Clariant присутно у овом сегменту, Комисија сматра да горе поменута ужа
сегментација није неопходна.
Релевантно тржиште средстава за заштиту од инсеката обухвата препарате за заштиту од
уједа комараца и других врста инсеката, као и средства за заштиту дрвета од инсеката.
Комисија сматра да је могућа али да за оцену предметне концентрације није неопходна ужа
сегментација овог релевантног тржишта, с обзиром на то да је на овом релевантном
тржишту у Републици Србији констатована присутност само једног учесника
концентрације, и то друштва Clariant..
Релевантно тржиште средстава за одмрзавање обухвата хемијске производе за одмрзавање
стакла претежно употребљиве у одржавању превозних средстава, као и средства за
одмрзавање путева. Комисија сматра да могућа али да за оцену предметне концентрације
није неопходна ужа сегментација овог релевантног тржишта, с обзиром на то да је на овом
релевантном тржишту у Републици Србији констатована присутност само једног учесника
концентрације, и то друштва Clariant..
Релевантно тржиште кочионих течности обухвата течности које се користе у
хидрауличним кочницама и хидрауличним квачилима у аутомобилима, мотоциклима и
теретним возилима. Комисија сматра да могућа али да за оцену предметне концентрације
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није неопходна ужа сегментација овог релевантног тржишта, с обзиром на то да је на овом
релевантном тржишту у Републици Србији констатована присутност само једног учесника
концентрације, и то друштва Clariant.
Релевантно тржиште биоцида обухвата дезинфицијенсе и биоцидне производе за општу
употребу, конзервансе, биоцидне производе за сузбијање штеточина и остале врсте
биоцидних производа. Комисија сматра да је могућа али да за оцену предметне
концентрације није неопходна ужа сегментација овог релевантног тржишта, с обзиром на
то да је на овом релевантном тржишту у Републици Србији констатована присутност само
једног учесника концентрације, и то друштва Clariant.
Катализатори су супстанце које повећавају степен хемијске реакције. Катализатор се не
искоришћава у катализованој реакцији и ради непрекидно одређено време. Животни век
катализатора зависи од његове употребе. Комисија је, за потребе предметне концентрације,
релевантно тржиште катализатора сегментирала на релевантно тржиште катализатора који
се користе за производњу амонијака и релевантно тржиште катализатора који се користе за
производњу метанола. Према наводима у пријави, на ова два релевантна тржишта
производа у Републици Србији присутан је само један учесник концентрације, и то
друштво Clariant.
Функционални минерали се генерално деле на основу релевантног минерала, на пример
бентонит или други минерали, и даље се деле на под-сегменте у зависности од њихове
крајње примене (решење Европске комисије бр.COMP|M.5992- Süd-Chemie/Ashland|/ASK
JV). Узимајући у обзир активности подносиоца пријаве на тржишту Републике Србије,
Комисија прихватила предлог истих и релевантно тржиште функционалних минерала уже
дефинисала као релевантно тржиште функционалних минерала који се користе за
пречишћавање јестивог уља и релевантно тржиште функционалних минерала који се
користе за заштиту терета и уређаја. Према наводима у пријави, на ова два релевантна
тржишта производа у Републици Србији присутан је само један учесник концентрације, и
то друштво Clariant.
Полиоли су хемијска једињења који се углавном користе у прозводњи других полимера. У
реакцији са изоцијанатом производе полиуретане који се користе за израду душека,
изолационих пена за апарате (фрижидере и замрзиваче нпр.), кућних и аутомобилских
седишта, подлога за обућу, влакана и лепкова. Према наводима у пријави, на релевантном
тржишту полиола у Републици Србији присутан је само један учесник концентрације, и то
друштво Huntsman.
Mетилен-дифенил-диизоцијант (МDI) je врста диизоцијаната који се у комбинацији са
полиетерским или полиестерским полиолима користи као сировина за производњу чврстих
пена за изолацију, структурних пена, средстава за CАSЕ наношења (премазивање, лепкови,
заптивне масе, еластомери) и термопластичног полиуретана. Према наводима у пријави, на
релевантном тржишту метилен-дифенил-диизоцијанта у Републици Србији присутан је
само један учесник концентрације, и то друштво Huntsman.
Полиуретанске мреже су познате по разноврсној примени у различитим индустријама, пре
свега у индустрији премаза, због њихових карактеристичних својстава као што су високи
сјај, адхезивност, тврдоћа, флексибилност, добра отпорност на раствараче, воду, абразију,
удар итд. Према наводима у пријави, на релевантном тржишту полиуретанске мреже у
Републици Србији присутан је само један учесник концентрације, и то друштво Huntsman.
Подносиоци пријаве су предложили да се за потребе предметне концентрације релевантно
географско тржиште дефинише као територија Републике Србије. Комисија је прихватила
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наведени предлог и за оцену предметне концентрације релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2.
Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације на дефинисаним релевантним тржиштима
производа у Републици Србији, а на основу навода из пријаве, Комисија је констатовала да
предметна концентрација представља концентрацију конгломератског типа (eng. merger of
equals). Наиме, предметном концентрацијом долази до спајања два привредна друштва
сличне тржишне снаге, оба активна у области хемијске индустрије, чији су производни
асортимани комплементарни односно међусобно се допуњују. Подносиоци пријаве у
Републици Србији нису присутни на истим релевантним тржиштима производа, нити имају
производне погоне а самим тим ни стварне или потенцијалне односе са добављачима.
Наиме, друштво Clariant је на тржишту Републике Србије присутно на следећим
релевантним тржиштима производа: на релевантном тржишту органских пигмената,
релевантном тржишту пигментних дисперзија, релевантном тржишту адитива,
релевантном тржишту сурфактаната, релевантном тржишту средстава за заштиту од
инсеката, релевантном тржишту средстава за одмрзавање, релевантном тржишту кочионих
течности, релевантном тржишту биоцида, релевантном тржишту катализатора који се
користе у производњи амонијака, релевантном тржишту катализатора који се користе у
производњи метанола, релевантном тржишту функционалних минерала који се користе за
пречишћавање јестивог уља и на релевантном тржишту минерала који се користе за карго и
уређаје за заштиту.
Релевантно тржиште катализатора који се користи у производњи амонијака и релевантно
тржиште катализатора који се користи у производњи метанола представљају тржишта на
којима се надметање учесника врши путем тендера, који су на тржишту Републике Србије
регулисани Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015). Купци, наиме, по истеку радног века катализатора који користе објављују јавни
позив за прикупљање понуда за нове. Понуде потенцијалних нових добављача су
конкурентске, што потврђује и чињеница да је друштво Clariant било успешно на само 3
тендера у Републици Србији у последњих 30 година. Последња 2 тендера друштво Clariant
је у Републици Србији добило у 2016. години, што је резултирало тржишним учешћем од
[...]% на релевантном тржишту катализатора који се користи у производњи амонијака,
односно [...]% на релевантном тржишту катализатора који се користи у производњи
метанола у истој години, али што такође, због начина надметања учесника на горе
поменутим релевантним тржиштима, не представља гаранцију присутности друштва
Clariant на истим у будућности.
Према наводима у пријави, на осталим релевантним тржиштима на којима је присутно у
Републици Србији друштво Clariant остварује ограничену продају путем независних
дистрибутера и не поседује информације о укупној величини тржишта нити о сопственом
тржишном учешћу. С обзиром на то да други учесник концентрације, друштво Huntsman,
није присутан на горе поменутим релевантним тржиштима производа у Републици Србији,
Комисија је оценила да предметна концентрација неће довести до хоризонталних
преклапања нити до промене тржишне структуре на релевантним тржиштима производа на
којима је присутно друштво Clariant у Републици Србији.
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У Републици Србији, друштво Huntsman је присутно на следећим релевантним тржиштима
производа: релевантно тржиште титанијум диоксида (TiO2), релевантно тржиште полиола,
релевантно тржиште метилен-дифенил-диизоцијанта (МDI) и релевантно тржиште
полиуретанске мреже. У 2016. години друштво Huntsman је на релевантном тржишту
титанијум диоксида (TiO2) у Републици Србији остварило симболично тржишно учешће од
[...]%. Висока тржишна учешћа на релевантном тржишту метилен-дифенил-диизоцијанта
(МDI)- [...]%, релевантном тржишту полиола-[...]% и релевантном тржишту полиуретанских
мрежа-[...]% у 2016. години у Републици Србији резултат су, према наводима у пријави,
малог броја купаца са значајном потражњом које друштво Huntsman снабдева. С обзиром
на то да други учесник концентрације, друштво Clariant, није присутно на горе поменутим
релевантним тржиштима производа у Републици Србији, Комисија је оценила да
предметна концентрација неће довести до хоризонталних преклапања нити до промене
тржишне структуре на релевантним тржиштима производа на којима је присутно друштво
Huntsman у Републици Србији.
На основу напред наведеног, као и других навода у пријави, закључено је да реализација
предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте на дефинисаним релевантним
тржиштима производа у Републици Србији. Имајући у виду све претходно наведено,
Комисија је закључила да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену
дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I
диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став
1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције, 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.
Против овог решења може се покренути управни спор тужбом која се подноси Управном
суду у року од 30 дана од дана достављања решења.
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Мирјана Мишковић Вукашиновић,
члан Савета Комисије
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