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

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-736/2017-5
Датум: 14. децембар 2017. године
Београд
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 6/0-02-736/2017-1, од
27. новембра 2017. године, коју је поднело привредно друштво „Proma“ S.p.A. са
регистрованим седиштем на адреси San Nicola La Strada (CE), viale Carlo III,
Traversa I, VIA Galvani s.n.c., Италија, преко пуномоћника адвоката Бојана
Вучковића, из адвокатске канцеларије „Карановић & Николић“ a.o.д. Београд,
улица Ресавска 23, дана 14. децембра 2017. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног
друштва „Proma“ S.p.A. са седиштем на адреси San Nicola La Strada (CE), viale
Carlo III, Traversa I, VIA Galvani s.n.c., Италија, уписаног у Пословни регистар
под бројем 01872610611, над привредним друштвом „PMC Automotive“ S.p.A.,
са седиштем на адреси San Nikola La Strada (CE), viale Carlo III, Prima Traversa,
Италија, уписаног у Пословни регистар под бројем 03709420610, куповином
преосталих 50% акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 4. децембра 2017.
године уплатио 25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун Комисије за
заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Друштво „Proma“ S.p.A. са регистрованим седиштем на адреси San
Nicola La Strada (CE), viale Carlo III, Traversa I, VIA Galvani s.n.c., Италија,
уписано у Пословни регистар Провинције Казерта под бројем 01872610611, (у
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даљем тексту: подносилац пријаве или Proma) поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 27. новембра 2017. године, преко
пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Karanović
& Nikolić“ оад, из Београда, ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/002-736/2017-1 (у даљем тексту: пријава), са предлогом да Комисија одлучи и
одобри исту у скраћеном поступку. 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, у даљем тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације.
Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани износ за
издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве је у складу са
чланом 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09
и 95/13-у даљем тексту: Закон), поставио и Захтев за заштиту података број: 6/002-736/2017-2 од 30. новембра 2017. године, о коме је одлучено посебним
закључком.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве је италијанско друштво Proma које је примарно
активно у пројектовању и производњи аутомобилских компоненти као што су
метални под-склопови, шасије, оквири за аутомобиле, системи за превенцију
судара и оперативних модула за аутомобилска возила. Proma је организовано
као акционарско друштво, чије акције су у поседу 9 акционара. Друштво је
почетком 1980-их, основало своју прву фабрику металних штампаних
компоненти у Јужној Италији-Казерти. Након тога, истоимена група друштва
Proma се пословно развила и тренутно поседује два истраживачко-развојна
центра, 23 производна центра и запошљава око 4.000 радника. Proma група
директно или индиректно контролише 16 зависних друштава која се налазе у
Италији (8), Бразилу (3) и по једно друштво у Мароку, Пољској, Шпанији,
Аргентини и Србији.
Циљно друштво у предложеној пословној трансакцији је холдинг
компанија „PMC Automotive“ S.p.A., са седиштем на адреси San Nikola La Strada
(CE), viale Carlo III, Prima Traversa, Италија, уписана у Пословни регистар
Провинције Казерта под бројем 03709420610 (у даљем тексту: циљно друштво
или PMC Automotive). PMC Automotive је под заједничком контролом друштава
Proma и „MA“ S.r.l. са регистрованим седиштем на адреси via Montelungo
Comprensorio SATA, Melfi, Италија, број регистрације 01101540761 (у даљем
тексту: МА). Оба друштва (Proma и MA) имају по 50% акција PMC Automotive.
Циљно друштво је основано 2011. године, а његова стварна делатност је
производња и снабдевање произвођача оригиналне опреме (OEM) металним
компонентама за аутомобилску индустрију. PMC Automotive контролише
четири компаније, од којих су две регистроване у Италији (PMC Automotive
Melfi S.r.l. и PMC Automotive Italia S.r.l.), једна у Србији (PMC Automotive
Kragujevac) и једна у Бразилу (PMC Automotive do Brasil LTDA). Пословне
активности ових друштва усмерене су у производњу и снабдевање произвођача
оригиналне опреме OEM (Original Equipment Manufacturer) металним
компонентама за аутомобилску индустрију.
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У Републици Србији послује зависнo друштвo „PMC Automotive“ d.o.o.
Kragujevac. (у даљем тексту: PMC Automotive Kragujevac). Друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20678810,
а његову претежну делатност чини обрада и превлачење метала (шифра
делатности 2561). Друштво је под заједничком контролом Proma и MA (PMC
Automotive S.p.A. са 83,02% удела и Simest S.p.A. са 16,98% удела).
Опис концентрације и акт о концентрацији
Предметна концентрација настаје стицањем појединачне контроле од
стране друштва Prome, или директно или индиректно, преко зависног друштва
(Proma SSA S.r.l.) над друштвом PMC Automotive, као и над зависним
друштвима PMC Automotive Italia S.r.l., PMC Automotive Kragujevac и PMC
Automotive do Brasil LTDA, изузев друштва PMC Automotive Melfi S.r.l. које ће
остати под заједничком контролом Proma-e и друштва MA S.r.l.
Предложена трансакција посматрана из угла учесника је стратешки
индустријски избор у контексту односа друштва Prome са друштвом МА, којим
(МА) планира да напусти предметни бизнис, тако да Proma наставља да врши
појединачну контролу над PMC Automative.
Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне
трансакције, Комисији је од стране подносиоца пријаве достављен документ
Основни Услови – Term Sheet потписан 10. јула 2017. године, између друштва
Prome и друштва MA. Наведени документ Term Sheet (Основни услови)
представља обавезујући споразум између уговорних страна у вези са
трансакцијом и наведене одредбе и услови морају имати дејство и бити
укључени у релевантну уговорну документацију (уговор) која ће бити
потписана до 15. децембра 2017. године, како би трансакција могла бити
извршена у предвиђеним роковима.
Пре спровођења трансакције друштво PMC Automotive било је под
заједничком контролом Prome и MA, при чему је сваки од чланова имао по 50%
акција у PMC Automotive.
Трансакција се тиче стицање појединачне контроле, односно промене
облика контроле из заједничке у појединачну контролу, од стране Prome над
PMC Automotive, путем стицања преосталих 50% у PMC Automotive од стране
Prome, и директно или индиректно, преко зависног друштва Proma SSA S.r.l.
Сходно наведеном, зависно друштво PMC Automotive Kragujevac, такође
ће бити под појединачном контролом Prome.
Као део предложене трансакције, PMC Automotive ће продати друштву
МА око 51% удела у зависном друштву PMC Automotive Melfi S.r.l., a зависно
друштво PMC Automotive Melfi ће у складу са тиме остати под заједничком
контролом Prome и МА.
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Као резултат спровођења трансакције, Proma ће директно или
индиректно, преко зависног друштва Proma SSA S.r.l. постати једини акционар
друштва PMC Automotive са 100% акција.
Комисија је достављени документ (Основни Услови – Term Sheet)
оценила као валидан акт о стицању контроле над другим учесником на
тржишту, којим долази до промене облика контроле у складу са Законом.
Испуњеност услова за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља
концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. 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 je подносилац пријаве имао обавезу да
пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2016.
години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за
пријаву концентрације. Пријава концентрације поднета је у складу са чланом 63.
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/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 сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно
коначно дефинисати релевантно тржиште производа, ни релевантно географско
тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, трансакција неће имати
значајнијих ефеката на конкуренцију у Републици Србији, обзиром да се
предложена трансакција тиче промене облика контроле из заједичке у
појединачну контролу, при чему ће тренутни акционар (Proma) наставити да
појединачно контролише циљно друштво. Ово из разлога и у складу са
претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног тржишта може
остати отворена.
Међутим, у циљу достављања потпуних информација а имајући у виду
пословне активности циљног друштва, подносилац сматра да се релевантнo
тржиште производа за предложену трансакцију тиче производње и снабдевања
произвођача оригиналне опреме (OEM) компонентама за аутомобилску
индустрију.
У наведеној области Европска Комисија (у даљем тексту: ЕК) заузела је
став да се тржиште аутомобилских компоненти може сегментирати на ужа
тржишта, у завсности од типа компоненти и поделити компоненте које се
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испоручују произвођачима оригиналне опреме (ОЕМ) као опрема за прву
инсталацију и компоненте које се испоручују као резервни делови (aftermarket).
Произвођачи оригиналне опреме OEM, када је реч о аутоделовима, су
произвођачи оригиналне опреме, односно делова који су састављени и уграђени
у поступку производње новог возила. Када се у аутомобил приликом производње
уграде одређени делови (на пример глава мотора „Ford“ или свећице
„Champion“), тада се сматра да су то делови OEM-а. Насупрот томе, Aftermarket
делови су делови који су произведени од других компанија, а не OEM-а, и они се
могу уградити као замена када аутомобил изађе из фабрике и често се називају
алтернативни или заменски делови.
Комисија је прихватила наведени предлог дефиниције релевантног
тржишта производа, јер исти представља стварну делатност циљног друштва.
У погледу дефинисања релевантнoг географскoг тржишта, подносилац
пријаве предложио је да се релевантно географско тржиште дефинише као
тржиште Републике Србије, што је у складу са законским надлежностима
Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на
конкуренцију процењује у оквиру националне територије, што је прихваћено од
стране Комисије.
Према наводима учесника трансакција, а на основу јавно доступних
извора података (Агенција за привредне регистре Републике Србије, Привредна
Комора Републике Србије, Развојна агенција Србије) укупна величина
релевантног тржишта компоненти за аутомобилску индустрију у Србији у 2016.
години износила је око [...]. Од наведене величине, PMC Auomotive у
дефинисаном периоду остварио је приход од преко [...] са тржишним уделом од
око /0-5/% удела, док Proma није остварио никакав приход. На основу истих
извора података, као значајнији учесници на релевантном тржишту наведени су
Tigar Tyres (Michelin) са око /20-30/% удела, Yura Corporation са око /5-10/%
удела, Bosch са око /5-10/% удела, Leoni Wiring Systems са око /5-10/% удела и
други.
Учесници концентрације Proma и PMC Automotive на релевантном
тржишту у Србији, нису успоставили сервисну мрежу. Друштво PMC
Automotive своје купце директно снабдева у складу са сервисним гаранцијама
прописаним у важећим српским прописима и интерним документима друштва.
На домаћем тржишту, поред ОЕМ делова који се могу набављати искључиво
преко овлашћених дилера – сервисера, постоји и велика понуда делова који по
својим карактеристикама одговарају оригиналним деловима и задовољавају
захтеве у погледу дужине гарантног рока, али су лошијег квалитета од
оригиналних делова.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на
конкуренцију, а обзиром да не постоје хоризонтална преклапања између
учесника на релевантном тржишту у Републици Србији, већ је у питању само
промена облика контроле над циљним друштвом из заједничке у појединачну,
подносилац сматра да предложена трансакција неће довести до спречавања,
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ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији, а нарочито неће водити
страварању или јачању доминантног положаја и неће имати било какве
негативне ефекте на српско тржиште.
У складу са наведеним, а на основу анализе свих елемената пријаве и
целокупне документације која је достављена уз њу, Комисија je закључила да је
концентрација дозвољена у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у
ставу I диспозитивa.
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.
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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