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
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-179/2018-5
Датум: 28. фебруар 2018. године

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 6/0-02-179/2018-1, коју је 31. јануара 2018.
године поднело привредно друштво „Ferrero International“ S.A., са седиштем на адреси
Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург, матични
број В60814, преко пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић и Иве Поповић из
Ортачког адвокатског друштва „Прица и партнери“, Косанчићев венац 20, Београд,
дана 28. фебруара 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва „Ferrero International“
S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632,
Findel, Луксембург, матични број В60814, над пословањем привредног друштва „Nestlé
USA“, Inc., са седиштем на адреси 1812 North Moore Street, Arlington, Сједињене
Америчке Државе, матични број 101162352, које се односи на производњу и продају
кондиторских производа у Сједињеним Америчким Државама
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Ferrero International“
S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632,
Findel, Луксембург, дана 1. фебруара 2018. године уплатио 25.000,00
(двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара
прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.
Образложење
Привредно друштво „Ferrero International“ S.A., са седиштем на адреси Findel
Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург (даље у тексту:
„Ferrero International“ или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (даље у тексту: Комисија), 31. јануара 2018. године, преко пуномоћника
адвоката Дарије Огњеновић и Иве Поповић из Ортачког адвокатског друштва „Прица и

партнери“, Косанчићев венац 20, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-179/20181.
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 концентрације 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, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео 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
Подносилац пријаве је холдинг компанија „Ferrero“ групе друштава која се баве
производњом и продајом чоколадних производа, бомбона и других производа на бази
шећера, ужина, крем-производа и других кондиторских производа. Такође се баве и
набавком и испоруком јестивих и орашастих производа, посебно лешника.
У Републици Србији, „Ferrero“ група послује преко привредног друштва
„AGRISER“ доо, са седиштем на адреси Школска 9А, Алекса Шантић, матични број
20980974. Претежна делатност овог привредног друшта је гајење осталог дрвенастог,
жбунастог и језграстог вoћa.
Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи непоредну
контролу над пословањем привредног друштва „Nestlé USA“, Inc., са седиштем на
адреси 1812 North Moore Street, Arlington, Сједињене Америчке Државе, матични број
101162352 (даље у тексту: „Nestlé USA“), које се односи на производњу и продају
кондиторских производа у Сједињеним Америчким Државама (даље у тексту: циљно
пословање). Ово друштво се бави производњом и продајом хране и пића у САД,
укључујући пекарске производе, слаткише, кулинарске производе, расхлађене и
смрзнуте производе.
Друштво „Nestlé USA“ послује у оквиру „Nestlé“ групе, чије матично друштво је
„Nestlé“ S.A., са седиштем на адреси Avenue Nestlé 55, Vevey, Швајцарска, матични
број СНЕ-105.909.036. У Републици Србији, група „Nestlé“ послује преко привредног
друштва „Nestle Adriatic S“ dоо, са седиштем на адреси Железничка 131, Београд,
матични број 20736704, чија је претежна делатност производња осталих прехрамбених
производа. Оно се бави дистрибуцијом разних производа „Nestlé“ групе у Србији,
укључујући кафу, чоколаде, храну за бебе, кулинарске производе, зачине, храну за
кућне љубимце, али његово пословање није предмет стицања контроле након
концентрације.
Предмет циљног пословања јесте 1) производња и продаја на светском тржишту
чоколадних производа и кондиторских производа на бази шећера под брендовима
„Bottle Caps“, „Sno-Caps“, „100 Grand“, „Baby Ruth“, „Butterfinger“, „Gobstopper“,
„Goobers“, „Laffy Taffy“, „Lik-m-Aid Fun Dip“, „Мix-Ups“, „Nerds“, „Nips“, „Oh Непrу“,
„Pixy Stix“, „Raisinets“, „Runts“, „Spree“, „SweeTARTЅ“ и „Wonka“; и 2) путем
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екслузивне лиценце за робне марке „Crunch“ и „Chunky“ за територију САД,
производања и продаја чоколадних производа и кондиторских производа на бази
шећера под брендовима „Crunch“ и „Chunky“ у САД (као и на зависним поседима и
територијама, укључујући Порторико).
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију јесте уговор о куповини имовине, закључен 16.
јануара 2018. године, између друштава „Nestlé USA“ и „Ferrero International“, као и
уговор о куповини интелектуалне својине која је у вези са пословањем друштва „Nestlé
USA“, закључен 16. јануара 2018. године, између подносиоца пријаве и два зависна
друштва из „Nestlé“ групе.
Овим уговорима је предвиђено да подносилац пријаве купи пословање
привредног друштва „Nestlé USA“ које се односи на производњу и продају
кондиторских производа (чоколадних производа и кондиторских производа на бази
шећера) у Сједињеним Америчким Државама. Куповином циљног пословања,
подносилац пријаве у погледу појединих производа, стиче право на производњу и
продају на светском тржишту, а за остале производе (под брендовима „Crunch“ и
„Chunky“), право на производњу и продају на тржишту САД.
Предмет куповине имовине су четири фабрике у местима у САД – Блумингтон,
Итаска, Френклинов парк и Глендејл, са запосленима у овим фабрикама, као и права
интелектуалне својине у вези са производњом и продајом кондиторских производа
(чоколадних производа и кондиторских производа на бази шећера). Подносилац
пријаве тиме стиче робни знак признат на територији САД за „Chunky“ бренд;
искључиву лиценцу за коришћење „Crunch“ робног знака на територији САД, у вези са
чоколадним производима, слаткишима, грицкалицама, чоколадицама, осим у вези са
леденим посластицама (укључујући сладолед) и пекарским производима упакованим за
потрошаче; као и робне знаке признате у свету за следеће брендове: „Bottle Caps“,
„Sno-Caps“, „100 Grand“, „Baby Ruth“, „Butterfinger“, „Gobstopper“, „Goobers“, „Laffy
Taffy“, „Lik-m-Aid Fun Dip“, „Мix-Ups“, „Nerds“, „Nips“, „Oh Непrу“, „Pixy Stix“,
„Raisinets“, „Runts“, „Spree“, „SweeTARTЅ“ и „Wonka“.
3. Испуњеност услова за подношењe 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, Комисија је утврдила да су учесници у
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника
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 1. Закона.
Приликом утврђивања прихода учесника у концентрацији, као обрачунска година
се сматра 2016. година, с обзиром на то да финансијски извештаји за 2017. годину још
нису доступни. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је
поднета у складу са чланом 63. став 1. и став 3. Закона.
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4. Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у
погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, као релевантно тржиште
производа одређена су два релевантна тржишта производа:
− тржиште производње и продаје чоколадних производа и производа сличних
чоколадним;
− тржиште производње и продаје кондиторских производа на бази шећера.
Комисија је на тај начин, и то полазећи од предмета циљног пословања,
делимично уважила дефиницију коју је предложио подносилац пријаве, у складу са
досадашњом праксом и праксом у ЕУ. Подносилац пријаве је узео у обзир пословне
активности подносиоца пријаве у Србији и на тај начин указао на четири тржишта на
којима је подносилац пријаве активан на тржишту Републике Србије. Према његовим
наводима, подносилац пријаве је у Србији активан на следећим тржиштима: тржиште
производње и продаје чоколадних слаткиша, потенцијално подељено на сегменте
чоколадица, сезонских добара, чоколадних табли, чоколадних залогајчића, пралина и
специјалитета; тржиште производње и продаје шећерних слаткиша; тржиште
производње и продаје слатких намаза; и тржиште производње и продаје свежих
млечних слаткиша и слатких ужина, националног обима.
Тржишта производње и продаје чоколадних производа и производа сличних
чоколадним, и производње и продаје кондиторских производа на бази шећера
издвојена су као посебна тржишта производа, јер се ради о тржиштима која се односе
на различите производе, односно на производе који се не могу сматрати супститутима.
Узимајући у обзир супституцију тражње и супституцију понуде, може се сматрати да
чоколадни производи и кондиторски производи на бази шећера нису заменљиви.
Чоколадни производи и производи слични чоколадним садрже какао, лешник и/или
млеко, као састојке на којима се заснивају, и конзумирају се ради утољавања глади или
ради задовољства. Кондиторски производи на бази шећера (укључујући бомбоне) се
припремају растварањем шећера у води или млеку и даљом обрадом у различите врсте
слаткиша, као и у пастиле, које имају више освежавајући карактер, и конзумирају се из
уживања и, у неким случајевима, полут пастила или тврдих бомбона, ради оралне
хигијене или освежавања даха.
Чоколадни производи и кондиторски производи на бази шећера обухватају широк
асортиман производа, у складу са правилницима о квалитету и другим захтевима за ове
производе, али Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати ужа
релевантна тржишта производа, према врстама наведених производа, имајући у виду да
концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.
Релевантно географско тржиште је у оба случаја одређено као тржиште
Републике Србије, што је у складу са предлогом подносииоца пријаве.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији,
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имајући у виду да се циљно пословање не односи на пословање на тржишту Републике
Србије.
Предмет циљног пословања је производња и продаја кондиторских производа на
тржишту САД, а при томе, подносилац пријаве се у Републици Србији не бави
производњом, већ само продајом ових производа. Према подацима које је доставио
подносилац пријаве, његов удео на тржишту продаје чоколадних производа у
Републици Србији износи /5-10/%, а на тржишту продаје кондиторских производа на
бази шећера износи /0-5/%.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила 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, 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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