Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-711/2017-4
Датум: 04. децембар 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. 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 6/0-02-711/2017-1, коју су дана 10. новембра
2017. године заједнички поднела привредна друштва Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на адреси Porscheplatz 1, 70435
Штутгарт, Немачка и Axel Springer Digital Ventures GmbH, са регистрованим седиштем
на адреси Axel-Springer-Str. 65, 10888 Берлин, Немачка, преко пуномоћника адвоката
Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23,
Београд, дана 04. децембра 2017. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје заједничким улагањем друштава Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, са
регистрованим седиштем на адреси Porscheplatz 1, 70435 Штутгарт, Немачка, матични
број HRB 730623 и Axel Springer Digital Ventures GmbH, са регистрованим седиштем на
адреси Axel-Springer-Str. 65, 10888 Берлин, Немачка, матични број HRB 124587 B, у
циљу стварања новог учесника на тржишту који послује на дугорочној основи и има
све функције независног учесника на тржишту, а чији је циљ финансирање и развој
новооснованих start up компанија.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве извршили уплату износа од 25.000 евра
(двадесетпетхиљада) евра, дана 21. новембра 2017. године, на рачун Комисијe за
заштиту конкуренције, што представља прописан износ за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Привредно друштво Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, са
регистрованим седиштем на адреси Porscheplatz 1, 70435 Штутгарт, Немачка, матични
број HRB 730623 (у даљем тексту: Porsche) и Axel Springer Digital Ventures GmbH, са
регистрованим седиштем на адреси Axel-Springer-Str. 65, 10888 Берлин, Немачка,
матични број HRB 124587 B (у даљем тексту: ASDV), (која ће у даљем тексту
заједнички бити означени као подносиоци пријаве), поднели су Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 10. новембра 2017. године, преко
пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије Karanović &
Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-711/2017-1.
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 концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови
за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. 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.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13), (у даљем тексту: Закон), учесници у концентрацији су поднели
Комисији захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације.
Садржину захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и
образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву
одлучила посебним закључком о заштити података.

1. Учесници у концентрацији
Porsche је акционарско друштво основано у складу са законима Немачке.
Porsche је немачки произвођач аутомобила специјализован за дизајн, производњу и
дистрибуцију спортских аутомобила са високим перформансама, теренских возила и
седана. Седиште Porsche-а је у Штутгарту, Немачка.
Porsche је део Volkswagen Групе и потпуно зависно, посредно контролисано
друштво Volkswagen Aktiengesellschaft-a (у даљем тексту: Volkswagen), матичног
друштва VW Групе. VW Група је активна широм света у развоју, производњи,
рекламирању и продаји путничких аутомобила, лаких комерцијалних возила, камиона,
аутобуса, шасија за аутобусе и дизел мотора, мотоцикала, укључујући резервне делове
и додатну опрему за све наведене категорије возила. VW Група је такође активна у
дистрибуцији возила. VW Група обухвата брендове Volkswagen Passenger Cars,
Volkswagen Light Commercial, Porsche, Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini,
SEAT, MAN, Scania и Ducati. VW Група је такође активна у пружању финансијских и
услуга осигурања у вези са дистрибуцијом и финансирањем својих аутомобила и
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комерцијалних возила, као и у развоју и рекламирању услуга мобилности (као што су
„ride hailing“ и „car sharing“) преко свог недавно успостављеног зависног бренда MOIA.
Porsche спроводи предложену трансакцију преко свог потпуно зависног
друштва Porsche Digital, са регистрованим седиштем на адреси Porscheplatz 1, 70435
Штутгарт, Немачка, матични број HRB 756995 (у даљем тексту: Porsche Digital).
Porsche Digital је примарна дигитална (venture) капитална јединица Porsche-а.
Porsche има следећа регистрована зависна друштва у Србији:
-

Porsche Leasing SCG d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси
Зрењанински пут 11, Београд, матични број 17544004 и претежном
регистрованом делатношћу финансијски лизинг (шифра: 6491);

-

Porsche Mobility d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси
Зрењанински пут 11, Београд, матични број 20162660 и претежном
регистрованом делатношћу остале услужне активности подршке пословању
(шифра: 8299);

-

Porsche SCG d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински
пут 11, Београд, матични број 17522060 и претежном регистрованом
делатношћу консултантске активности у вези са пословањем и осталим
управљањем (шифра: 7022);

-

Porsche Inter Auto S d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси
Зрењанински пут 11, Београд, матични број 20481943 и претежном
регистрованом делатношћу одржавање и поправка моторних возила (шифра:
4520);

-

Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd, са
регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 11, Београд, матични број
20647906 и претежном регистрованом делатношћу делатност заступника и
посредника у осигурању (шифра: 6622);

-

Scania Srbija d.o.o. Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга
индустријска 6, Крњешевци, Стара Пазова, матични број 17333321 и претежном
регистрованом делатношћу трговина осталим моторним возилима (шифра:
4519);

-

Scania Real Estate d.o.o. Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга
индустријска 6, Крњешевци, Стара Пазова, матични број 20659874 и претежном
регистрованом делатношћу куповина и продаја властитих некретнина (шифра:
6810);

-

Predstavništvo Scania Credit AB Krnješevci, са регистрованим седиштем на
адреси Друга индустријска 6, Крњешевци, Стара Пазова, матични број 29022046
и претежном регистрованом делатношћу остале услужне активности подршке
пословању (шифра: 8299).
ASDV је потпуно зависно друштво привредног друштва Axel Springer SE (у
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даљем тексту: Axel Springer), матичног друштва Axel Springer Групе. ASDV је
примарна дигитална (venture) капитална јединица Axel Springer-а. Axel Springer,
акционарско друштво са регистрованим седиштем у Берлину, је водећа интегрисана
мултимедијална компанија са дигиталним операцијама у различитим областима и једна
од највећих европских издавача новина.
Зависна друштва Axel Springer Групе у Србији су:
-

APM Print d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Трећи Булевар
29, Београд, матични број 17163604 и претежном регистрованом делатношћу
штампање новина (шифра: 1811);

-

New Digital d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Жоржа
Клемансоа 19, Београд, матични број 21074870 и претежном регистрованом
делатношћу производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и
телевизијског програма (шифра: 5911);

-

NIN d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Жоржа Клемансоа 19,
Београд, матични број 06925278 и претежном регистрованом делатношћу
издавање часописа и периодичних издања (шифра: 5814);

-

Ringier Axel Springer d.o.o. са регистрованим седиштем на адреси Жоржа
Клемансоа 19, Београд, матични број 17134990 и претежном регистрованом
делатношћу издавање новина (шифра: 5813).

Планирана функција Друштва заједничког улагања (у даљем тексту: JV), које ће
бити основано од стране подносилаца пријаве, је финансирање и развој новооснованих
start up компанија. Инвестиције JV-a ће се фокусирати на пословне моделе (платформе)
у раној фази у ланцу за стварање дигиталних вредности. Подносиоци пријаве
процењују да ће JV финансирати између 30 и 50 start up компанија годишње. Почетне
инвестиције ће по правилу износити између 25.000 ЕУР и 100.000 ЕУР по
инвестиционом таргету, док ће одређена додатна средства бити резервисана за
потенцијалне накнадне инвестиције. Поред тога, подносиоци пријаве су отворени за
додатне партнере који би учествовали у JV-у.

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предложена трансакција се тиче оснивања друштва заједничког улагања чији је
основни циљ финансирање и развој start up компанија преко заједничког акцелератора
за инвестиције у раној фази. Трансакција се односи на област инвестирања у ризични
(venture) капитал. Удели у друштву заједничког улагања ће бити расподељени међу
подносиоцима пријаве на једнаке делове. Након спровођења концентрације, Porsche
Digital (у име Porsche-а, тј. VW Групе) и ASDV (у име Axel Springer-а) ће имати
заједничку контролу над друштвом заједничког улагања. Када је реч о критеријуму
потпуне функционалности, JV ће бити потпуно функционално друштво заједничког
улагања које ће на дугорочној основи обављати све функције независног економског
ентитета. Правни основ предложене трансакције су Основни Услови (eng. Term Sheet)
који су Porsche Digital и ASDV закључили дана 23. августа 2017. године.
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3). Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да су
подносиоци пријаве имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2016. години вишеструко већи од износа који су
прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је
утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом
63. став 2. Закона.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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.
Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне трансакције није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без
обзира на усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати било каквих
ефеката на конкуренцију у Србији, имајући у виду да у овом тренутку не постоје
конкретни планови да JV буде активан у Србији. Ипак, у циљу достављања потпуних
информација, а имајући у виду да је циљ Друштва заједничког улагања финансирање и
развој start up компанија преко заједничког акцелератора за инвестиције у раној фази,
подносиоци сматрају да се релевантно тржиште производа може дефинисати као
тржиште за инвестирање у ризични (venture) капитал, што је Комисија у потпуности
прихватила.
Инвестирање у ризични капитал је облик финансирања који приватни
инвестициони фондови, инвестиционе банке, финансијске институције или било који
други приватни или јавни инвеститор обезбеђују малим компанијама, компанијама у
раној фази развоја као и новим компанијама за које се сматра да имају велики
потенцијал раста, или које су показале високи раст (у смислу броја запослених,
годишњег прихода или обе категорије). „Venture“ инвеститори инвестирају у ове
компаније у раној фази развоја у замену за капитал или власнички удео у компанијама
у које улажу. „Venture“ инвеститори преузимају ризик финансирања ризичних start up
компанија у нади да ће неке од компанија које подржавају развити комерцијално
успешан бизнис. Типично, инвеститор у ризични (venture) капитал ће се претплатити
на мањински удео у гласачким правима и сходно томе неће имати контролу над
органима управљања. Према најбољим сазнањима подносилаца, Комисија, као ни
Европска Комсија, нису се до сада бавиле тржиштем за инвестирање у ризични
(venture) капитал.
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Иако су става да за потребе предметне концентрације дефиниција релевантног
географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација предметне
трансакције не доводи до проблема у области конкуренције у Србији, подносиоци
пријаве су предложили да се исто дефинише као територија Републике Србије.
Комисија је, полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског
тржишта, прихватила предложену дефиницију, што је у складу са надлежношћу
Комисије, која ефекте концентрација процењује на тржишту Републике Србије.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили
подносиоци пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у
Републици Србији, имајући у виду следеће чињенице. У овом тренутку не постоје
конкретни планови да Друштво заједничког улагања буде активно у Србији. Поред
тога, на утврђеном релевантном тржишту није присутан ниједан од подносилаца
пријаве. Из тих разлога, учесници у концентрацији немају прецизне информације о
учесницима на релевантном тржишту, нити податке за процену укупне величине и
вредности тржишта. С друге стране, на основу јавно доступних информација чини се
да је ово релевантно тржиште у Србији слабо развијено. Постоје одређени форуми који
се труде да окупе ентитете који су заинтересовани за инвестиције у ризични капитал,
али у поређењу са европским или глобалним тржиштем за улагање у ризични капитал
ово релевантно тржиште у Србији је још увек у раној фази развоја. Учесници у
концентрацији немају никакво тржишно учешће у Србији на утврђеном релевантном
тржишту за инвестирање у ризични (venture) капитал, па стога немају увид у стање
конкуренције на релевантном тржишту у Србији.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
утврђених чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем
предметне трансакције не долази ни до каквих промена на утврђеном релевантном
тржишту Србије, Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће
изазвати негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења
одлуке по предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које
су релевантне за утврђивање дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на
основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији,
па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II донета је 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 пријема 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 и 106/2015).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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