Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/ IV, Београд
Број: 6/0-02-352/2018-5
Датум: 18. 05. 2018. године

Објављени текст садржи заштићенe 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 6/0-02-352/2018-1 од 13.04.2018. године,
друштва KKR & Co. L.P., са седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200 Njujork,
NY-10019 SAD, поднете преко пуномоћника адвоката Маје Станковић из Београда,
Његошева 26, дана Х. маја 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва KKR & Co. L.P.,
основаног у складу са законима државе Delaver (SAD) под регистарским бројем SRV
070749270-4378294 са главним седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200
Njujork, NY-10019 SAD, над друштвом Petainer Topco Limited основаним у складу са
законима Енглеске и Велса под регистарским бројем 10091857, са седиштем на адреси
4th Floor Tavistock House, Tavistock Square, London до које долази куповином акција у
друштву.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштвo KKR & Co. L.P., са
седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200 Njujork, NY-10019 SAD, уплатило
дана 19.04.2018. године износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР, на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ таксе за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво, KKR & Co. L.P., са главним седиштем на адреси 9 West
57th Street, Suite 4200 Njujork, NY-10019 SAD, основано у складу са законима државе
Делавер, Сједињене Америчке Државе, под регистарским бројем SRV 0707492704378294, поднело је дана 13.04.2018. године, преко пуномоћника адвоката Маје
Станковић из Београда, Његошева 26, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-352/20181, и допуњена дана 20.04.2018. године поднеском број 6/0-02-352/2018-2.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је дана 23. априла
2018. године, поднео Комисији и захтев за заштиту одређених података садржаних у
Пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација података и
информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог
захтева, о чему је Комисија донела посебан Закључак о заштити података број 6/0-02352/2018-4, који се у овом решењу даље неће образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава
у скраћеном облику, и са допуном 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, у скраћеном поступку.
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 овог решења.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве и стицалац у концентрацији је привредно друштво KKR &
Co. L.P., са главним седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200 Njujork, NY10019 SAD, основано у складу са законима државе Делавер, Сједињене Америчке
Државе, под регистарским бројем SRV 070749270-4378294 (у даљем тексту: KKR или
Подносилац пријаве).
KKR, стицалац у предложеној трансакцији, је глобално инвестиционо друштво
које нуди широк асортиман алтернативних имовинских фондова и других
инвестиционих производа инвеститорима. Поред тога, друштво KKR пружа и
капитална тржишна решења за фирме, њихова портфолио друштва и клијенте.
Повезани приватни инвестициони фондови друштва KKR инвестирају у бројна
друштва у различитим секторима. Свако повезано портфолио друштво KKR има
сопствени одбор директора који обично подразумева једног или више представника
друштва KKR-а, и које послује и финансира се независно од других повезаних
портфолио друштава из састава ове групе друштава.
У предложеној трансакцији KKR је посредни стицалац јер намерава да стекне
искључиву контролу над Циљном групом друштава преко осам својих повезаних
друштава, који су потписници Уговора о куповини и продаји акција као ККR купци [...].
У Републици Србији, KKR група je присутна преко већег броја зависних
друштава, која се у смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту.
Подносилац пријаве је доставио списак зависних друштава портфолио компанија које
су под крајњом контролом друштва KKR, а која су регистрована у Републици Србији.
Учесник концентрације над којима се успоставља искључива контрола је Petainer
Topco Limited, друштво основано у складу са законима Енглеске и Велса под
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регистарским бројем 10091857, са седиштем на адреси 4th Floor Tavistock House,
Tavistock Square, London ( у даљем тексту: Petainer или Циљна група друштава).
Petainer је приватно друштво са ограниченом одговорношћу које развија и
производи РЕТ пластичне боце и посуде. Petainer је власник и управља многим
зависним друштвима и има партнерства, између осталог, у Чешкој, Немачкој, Индији,
Русији, Шведској и Сједињеним Америчким Државама. Petainer је основан као
независно друштво 2009. године, након што је Rexam PLC јавно друштво чијим
амбалажама се тргује на светском нивоу, продало свој бизнис Petainer РЕТ посуда.
Petainer нема регистровано присуство или малопродају у Србији, и у 2016.години
ово друштво није продавало своје производе у Србији. Међутим, Petainer је именовао
дистрибутера за своје производе – једнократне посуде - кегове (one way kegs) у Србији
у јануару 2018. године. Petainer међутим, тренутно не планира да продаје [...] у Србији.
Подносилац пријаве, односно друштво које стиче контролу - KKR, је у 2016.
години је остварило укупан приход на светском нивоу од око [...] ЕУР, док је у Србији
KKR остварио консолидовани приход од око [...] ЕУР, уз напомену да се финансијске
информације за 2017. годину консолидују, због чега тренутно нису доступне.
Укупан приход који је остварио Petainer у 2016. години износио је на светском
нивоу око [...] ЕУР, док у Србији Циљна група друштава није остварила никакав
приход у 2016. години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Концентрација настаје тако што Подносилац пријаве KKR, који је тренутно
индиректни власник око [...] акција у друштву Petainer, намерава да стекне искључиву
појединачну контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона над овим друштвом,
куповином додатних акција преко својих зависних друштава, чиме ће стећи контролу и
над свим његовим зависним друштвима.
Као акт о концентрацији достављен је Уговор о куповини и продаји акција
закључен 29. марта 2018. године, између: [...] , као продаваца и ККR купаца.
Планираном трансакцијом у складу са наведеним уговором KKR који је тренутно
индиректни власник око [...] акција друштва Petainer, али не врши ни искључиву ни
заједничку контролу над друштвом Petainer, стиче преко својих осам повезаних
друштава (у уговору означени као ККR купци) додатне акције, тако да ће након
трансакције имати власништво од око [...] % акција и тиме искључиву контролу над
Циљном групом друштава.
Комисија је наведени Уговор о куповини и продаји акција прихватила као
ваљани правни основ настанка концентрације.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Услед чињенице да још увек нису доступни финансијски извештаји о оствареним
приходима KKR групе у свету за 2017. годину, Комисија је основу достављених
података о висини укупних прихода ове групе друштава остварених на светском
тржишту и тржишту Републике Србије у 2016. години, утврдила да je Подносилац
пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у
концентрацији у 2016. години вишеструко већи од износа који су прописани чланом
61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације.
Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 1) 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). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа
представља скуп роба или 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 сврху дефинисања релевантног тржишта производа у предметној
концентрацији, Подносилац пријаве сматра да није неопходна коначна дефиниција, ни
релевантног тржишта производа, ни релевантног географског тржишта и да прецизна
дефиниција може остати отворена, јер без обзира на усвојену дефиницију, предложена
трансакција неће имати значајних ефеката на конкуренцију у Србији.
По схватању Подносиоца, предложена трансакција се односи на ПЕТ амбалажу,
односно на ПЕТ предформе и/или ПЕТ флаше/посуде. Подносилац даље цитира праксу
Европске Комисије која је претходно оценила и описала три различите фазе
производног процеса у вези са производњом ПЕТ амбалаже и то:
1. Производња ПЕТ масе, савитљиве смоле од полиестера који пропушта гас, и
која се може производити комбиновањем етилен гликола и терефталне киселине
или рециклирањем ПЕТ производа;
2. Израда ПЕТ предформе из ПЕТ масе - ПЕТ предформе су посуде у облику цеви
направљене од ПЕТ масе уз помоћ машине за бризгање;
3. Производња („дување“) празних ПЕТ предформи у флаше/посуде-ово је
завршна фаза процеса ПЕТ ланца паковања амбалаже која се састоји у грејању,
истезању и обликовању предформи, коришћењем специфичних калупа у
машинама за развијање помоћу дувања. Добијене провидне епрувете се користе
за пића и течне намирнице, као и у непрехрамбене сврхе као што су козметика,
производи за прање веша и производи за домаћинство.
Petainer је активан у фазама производње ПЕТ предформи и производње („дувања“)
празних ПЕТ предформи у флаше/посуде. Petainer није активан у претходној
активности производње ПЕТ масе.
ПЕТ предформе , обично постоје као два типа предформи. Већина ПЕТ предформи
су такозване стандардне предформе једноставно произведене из ПЕТ масе. Стандардне
предформе могу се користити за паковање већине производа. Међутим, неки
производи могу захтевати додатну заштиту од спољашњих фактора као што су
кисеоник или светлост, како би се продужио њихов рок трајања и очувао квалитет и
изглед. У ту сврху додатно се заштићују адитивом или додатним слојем и такве
предформе се називају предформама са појачаном заштитом.
У пракси Европске Комисије егзистирају два става у погледу заменљивости
стандардних ПЕТ предформи и ПЕТ предформи са појачаном заштитом. У случају
COMP/M.2416 (Tetra Lava/Sidel) Европска Комисија је направила разлику између ових
производа. Међутим, у новијом одлуци COMP/M.7484 (Plastipak/APPE), Европска
Комисија је закључила да постоје јаке индиције које потврђују могућност замене са
аспекта понуде између стандардних и ПЕТ предформи са појачаном заштитом,
захваљујући технолошком развоју.
ПЕТ флаше/посуде се користе за паковање хране, пића или козметике. ПЕТ је
један од бројних материјала који се користи за паковање, као што су стакло,
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полиетилен високе густине (ХДПЕ), алуминијумске канте или ламинирани картони.
Међутим, у погледу заменљивости, Европска Комисија је утврдила да ови материјали
нису у потпуности заменљиви са ПЕТ флашама/посудама из следећих разлога. Први,
ПЕТ амбалажа је знатно јефтинија, па чак и повећање цене од 10% ПЕТ амбалаже не
би подстакло купце да се пребаце на други облик паковања. Други, пребацивање на
други облик захтевало би озбиљне модификације у читавом ланцу пуњења како би се
омогућило коришћење других материјала за паковање, и трећи разлог, само је Пет
довољно савитљив да омогући обликовање флаша/посуда на основу спецификације
купаца. Према сазнањима Подносиоца пријаве Европска Комисија није разматрала
даљу сегментацију тржишта производа ПЕТ флаша/посуда, у својој одлуци.
При утврђивању релевантног тржишта у предметној концентрацији, Комисија је
ценила активности Циљног друштва у индустрији ПЕТ Амбалаже, па је имајући у виду
да Petainer није активан на тржишту производње ПЕТ масе тренутно, као релевантна
тржишта производа утврдила тржиште производње и продаје ПЕТ флаша/посуда и
тржиште производње ПЕТ предформи, у складу активностима Циљне групе друштава,
без обзира што тренутно наведена група није присутна у Србији ни на једном тржишту.
У погледу дефинисања релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве је
навео праксу Европске Комисије и своје сазнање да Комисија прати став Европске
Комисије у дефинисању индустрије ПЕТ амбалаже и када је у питању релевантно
географско тржиште.
Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, а
Комисија је полазећи од законске дефиниције из члана 6. Закона, узела географски
опсег Републике Србије као релевантно географско тржиште, јер из природе
предложене трансакције, не проистиче никакво њено дејство само на посебном или
ужем подручју у Србији.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз
Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену
тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на
конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.
Подносилац пријаве, односно релевантна група компанија под контролом KKR-а
није је активна ни на једном од дефинисаних релевантних тржишта у Србији.
Petainer као Циљно друштво није имао продају у 2016. у Србији, а у 2017. години
је имао само [...] продаје узорака. Petainer је од 1. јануара 2018. године именовао новог
дистрибутера у Србији, [...]. Продаја [...] на подручју Србије обухватила јe [...] у 2017.
години (продаја узорака и пре формалног именовања дистрибутера) и [...] у
2018.години.
Продаја Petainer-а у Србији 2017. године, односила се на [...] узорака кегова
(бурад) у вредности [...] евра, што је претходило формалном именовању [...] као
дистрибутера за ове производе. Међутим, Циљно друштво не намерава да продаје [...] у
Републици Србији.
У процени укупне величине релевантних тржишта, о учешћу учесника
концентрације и конкурената, Подносилац је пошао од тога да ККR нема никакво
учешће на релевантном тржишту, а учешће Petainer-а проценио је [0-5]%.
На нивоу Европске Економске Области (ЕЕА) активан је велики број
конкурената у производњи ПЕТ предформи и ПЕТ флаша/посуда, од којих су
најзначајнији Plastipak/APPE, ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co.KG и Retal/Neo
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Group. По процени Подносиоца, ова три конкурента имају око 50% тржишног удела на
територији ЕЕА за ПЕТ предформе, а по сазнању Подносиоца ALPLA група има свој
производни погон у Србији, који послује преко ALPLA Д.О.О. Београд-Младеновац,
улица Иве Андрића 3.
Значајни конкуренти Petainer-u су и Logoplaste, SGT, Caiba i PET Verpacckungen.
Такође, примећује се да је велики број компанија које потражују велике количине ПЕТ
флаша/посуда, организовао сопствену производњу ПЕТ предформи (нпр. Nestle, CocaCola, Danone), па кроз такву вертикалну интеграцију, врше додатни притисак на
конкуренцију у овој области.
Значајни домаћи произвођачи ПЕТ предформи и ПЕТ флаша/посуда су, Еnergo
Pet d.o.o. Београд, са производним погоном у Крњешевцима, Borverk d.o.o. из Лајковца
и Key Keg који својим производима снабдева Кабинет пивницу из Сопота и пивницу
Догма из Новог Београда. Сопствену производњу ПЕТ предформи у Србији
организовала је Coca-Cola.
Подносилац пријаве нема прецизне податке о вредности и обиму релевантног
тржишта у Србији и тржишном учешћу конкурената, а имајући у виду да се активности
учесника не преклапају, сматра да неће доћи до повећања тржишног удела Циљног
друштва ни на једном дефинисаном релевантном тржишту.
На основу изложеног, Комисија оцењује да између учесника концентрације на
тржишту Републике Србије нема хоризонталних веза нити било каквих вертикалних
преклапања на утврђеним релевантним тржиштима, због чега спровођењем предметне
трансакције не долази до повећања тржишног удела учесника, нити до стварања или
јачања доминантног положаја истих.
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале
критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је
концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона.
У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона и одлучено је као у ставу I
диспозитивa 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.
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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