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: 6/0-02-580/2018-12
Датум: 23. октобар 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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације
број 6/0-02-580/2018-1, од 30. јула 2018. године, коју је поднело привредно друштво Kappa
Star Limited, са регистрованим седиштем на адреси Makarious III, 66, Cronos Court Street,
Flat/Office 73, 1077 Никозија, Кипар, преко пуномоћника адвоката Наташе Завишин из
адвокатске канцеларије Завишин Семиз и Партнери а.o.д. Београд, улица Симина број 18, дана
23. октобра 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем индивидуалне и непосредне контроле од стране привредног друштва Kappa
Star Limited, са регистрованим седиштем на адреси Makarious III, 66, Cronos Court Street,
Flat/Office 73, 1077 Никозија, Кипар, матични број НЕ 110010, над друштвом Heta Leasing
d.o.o. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115г, БеоградНови Београд, матични број 17352679, куповином 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 1. августа 2018. 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

Привредно друштво Kappa Star Limited, са регистрованим седиштем на адреси
Makarious III, 66, Cronos Court Street, Flat/Office 73, 1077 Никозија, Кипар, матични број НЕ
110010, (у даљем тексту: Kappa Star Limited или KSL) и физичка лица Небојша Шарановић,
Небојша Јанковић, Дејан Драгојевић и Martin Kammermeier поднели су Комисији дана 30. јула
2018. године, преко пуномоћника адвоката Наташе Завишин, заједничку пријаву
концентрације, која је заведена под бројем 6/0-02-580/2018-1, а која се односи на одобравање
концентрације која настаје:
1) стицањем индивидуалне и непосредне контроле од стране Kappa Star Limited над
привредним друштвом Heta Leasing d.o.o. Београд, привредног друштва основаног у
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Републици Србији, матични број 17352679 (у даљем тексту: Heta Leasing), тако што ће
Kappa Star Limited стећи 100% удела у Heta Leasing од јединог члана HAR GmbH,
привредног друштва основаног у Аустрији (у даљем тексту: Heta Leasing трансакција),
2) стицањем индиректне заједничке контроле од стране физичких лица Небојше
Шарановића, Небојше Јанковића, Дејана Драгојевића и Martina Kammermeiera над
привредним друштвом Heta Asset Resolution d.o.o. Београд, привредног друштва
основаног у Републици Србији, матични број 20119497 (у даљем тексту: Heta Asset
Resolution) и његовим зависним друштвима, стицањем 100% удела у Heta Asset
Resolution преко друштва NDM ASSET MANAGMEMENT d.o.o. Београд, (у даљем
тексту: NDM) привредног друштва основаног у Републици Србији, матични број
21396923, као друштва са посебном наменом, од HAR GmbH (у даљем тексту: Heta
Asset Resolution трансакција).
Изјашњавајући се по налогу Комисије, подносилац пријаве је поднеском број 6/0-02580/2018-6 од 10. септембра 2018. године, прецизирао да се предметна пријава односи на
трансакцију којом Kappa Star Limited стиче контролу куповином 100% удела у друштву Heta
Leasing. Трансакција под 2) је предмет разматрања у другом поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна од 20. августа, 10. септембра и 3.
октобра 2018. године, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са
Законом о заштити конкуренције ("Службени гласник РС", број 51/09 и 95/13, у даљем тексту:
Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације
("Службени гласник РС", број 05/16). Такса за издавање акта уплаћена је у целости.
У предметном управном поступку подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона
поставио и Захтев за заштиту података о коме је одлучено посебним закључком.
Увидом у достављену документацију учесника концентрације, увидом у изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника концентрације, у њихове
финансијске извештаје, као и у друге доказе, утврђено је следеће.
Учесници концентрације
Привредно друштво Kappa Star Limited основано је на Кипру 2000. године и
регистровано у Министарству за трговину, индустрију и туризам, Одељење за регистрацију
компанија и јавну стечајну управу Никозија, под бројем HE 110010 ( у даљем тексту:KSL).
KSL је холдинг компанија чији је крајњи власник физичко лице Небојша Шарановић. Kappa
Star Limited у Србији послује преко својих зависних друштава која обављају различите
делатности (у даљем тексту: KSL група):
1. Авала Ада д.о.о. Београд, матични број 07026129, чија претежна делатност је
производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона,
2. Умка д.о.о. Умка, матични број 07007019, чија претежна делатност је производња
папира и картона,
3. Jaffa d.o.o. Црвенка, матични број 8004684, чија претежна делатност је производња
двопека, кекса, трајног пецива и колача,
4. Papir Servis FHB d.o.o. Београд, матични број 20599685, чија претежна делатност је
поновна употреба разврстаних материјала,
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5. AД Ауто кућа Земун, Земун, матични број 07012667, чија претежна делатност је
одржавање и поправка моторних возила,
6. Ekostar Pak d.o.o. Београд, матични број 20680083, чија претежна делатност је
обављање консултантских активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
7. Геомашина а.д. Београд, Земун, матични број 07012616, чија претежна делатност је
производња ручних погонских апарата са механизмима,
8. Фабрика хартије Београд д.o.o. Београд, матични број 07006497, чија претежна
делатност је производња папира и картона,
9. Срем Рециклажа д.о.о. Сремска Митровица, матични број 21120413, чија претежна
делатност је поновна употреба разврстаних материјала,
10. Papir Recycling d.o.o. Шабац, матични број 20744308, чија претежна делатност је
поновна употреба разврстаних материјала,
11. Eko Unija Nemetal d.o.o. Београд, матични број 21215988, чија претежна делатност је
поновна употреба разврстаних материјала и
12. Media Pro Art d.o.o. Београд, матични број 20807296, чија претежна делатност је
обављање консултантских активности у вези с пословањем и осталим управљањем.
Крајњи већински власник KSL групе је Небојша Шарановић, који, осим наведених,
контролише и следећа друштва:
1. Yucel d.o.o.Београд, матични број 17556983, чија претежна делатност је изнајмљивање
властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
2. Green Bay d.o.o. Београд, матични број 21318787, чија претежна делатност је разрада
грађевинских пројеката и
3. Green Bay Sport d.o.o. Београд, матични број 21345342, чија претежна делатност је
делатност спортских клубова.
Сва зависна друштва која су под контролом Карра Star Limited и г-дина Небојше
Шарановића се, у смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту. У 2017.
години, KSL група је у свету остварила приход од око [...] евра, а у Србији око [...] евра.
Учесник предметне концентрације над којим се успоставља промена контроле је
привредно друштво Heta Leasing d.o.o. (у даљем тексту: циљно друштво или Heta Leasing).
Оснивач и власник 100% удела је HAR GmbH са седиштем у Клагенфурту, Аустрија. HAR
GmbH послује у оквиру Heta групе, чији је крајњи власник Република Аустрија и чија је
обавеза да ликвидира пословне операције бивше Hypo групе у Србији. Циљно друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) под матичним бројем
17352679, а претежна делатност је финансијски лизинг (шифра делатности: 6491). Од
оснивања 2002. године друштво се бавило финансијским лизингом (лизинг опреме, возила и
непокретности), а од средине 2014. године, Heta Leasing није закључивало нове уговорe нити
је предузимало нове пословне активности, већ се искључиво бавило уновчавањем своје
имовине и сервисирањем постојећих уговора. Циљно друштво послује у складу са одредбама
Закона о финансијском лизингу и под надзором je Народне банке Србијe.
У 2017. години, циљно друштво је имало приход само у Србији и то од 1.366.729 евра.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији Комисији је од стране подносиоца пријаве достављен Уговор
о купопродаји удела у друштвима Heta Leasing и Heta Asset Resolution. Концентрација се
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односи на промену појединачне контроле над друштвом Heta Leasing, путем куповине 100%
удела у циљном друштву од стране KSL, у складу и под условима из наведеног Уговора који
је закључен 18. јула 2018. године. [...].
[...]
KSL очекује да ће окончање Heta Leasing трансакције наступити након што Комисија
решењем одобри предметну трансакцију као и након прибављања претходне сагласности
Народне банке Србије.
Услови 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 2017. години, Комисија је утврдила да je подносилац пријаве имао обавезу да
пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2017. години већи од
износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава
концентрације је благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 1) Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац пријаве имао је у
виду привредну делатност и досадашње пословање Heta Leasing, и у складу са праксом
Комисије, предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као тржиште
пружања услуга финансијског лизинга.
Предмет финансијског лизинга је покретна непотрошна ствар (опрема, постројења,
возила и др.) и непокретна ствар која може бити предмет права својине. Финансијски лизинг
представља један од начина финансирања улагања у основна средства, и јавља се као
алтернатива сопственим средствима, банкарским кредитима и задуживању путем емитовања
дужничких хартија од вредности. Делатност финансијског лизинга у Републици Србији
уређена је Законом о финансијском лизингу. Тржиште услуга пружања финансијског лизинга
се односи на све врсте средстава, као што су: индустријске и пољопривредне машине,
рачунари, непокретности, транспортна возила и слично, с тим што се услуге циљног друштва
односе на лизинг покретних ствари (возила и опрема) и непокретности.
Комисија је наведени предлог дефиниције релевантног тржишта производа прихватила
као исправан. У конкретном случају није потребно вршити даљу сегментацију релевантног
тржишта производа, имајући у виду да се ниједно друштво KSL групе не бави финансијским
лизингом те се делатности KSL и Heta Leasing-a не преклапају у Србији.
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Приликом дефинисања релевантног географског тржишта, подносилац пријаве пошао
је од законске регулативе да Народна банка Србије одређује услове пословања давалаца
финансијског лизинга, издаје дозволе за обављање делатности финансијског лизинга које се
односе на целу територију Републике Србије и врши надзор над пословањем у сектору
финансијског лизинга. На основу наведеног, подносилац пријаве предложио је да се
релевантно географско тржиште дефинише као национална територија Републике Србије, што
је Комисија прихватила.
Оцена ефеката концентрације
Приликом процене укупне величине релевантног тржишта, а имајући у виду да је KSL
холдинг друштво и да није присутно на тржишту пружања услуга финансијског лизинга у
Србији, као и то да ово друштво не поседује интерне анализе и процену укупне величине
тржишта у смислу остварене вредности услуга на релевантном тржишту, једино сазнање за
KSL потиче од јавно доступних извора и то извештаја НБС о сектору финансијског лизинга у
Србији за четврто тромесечје 2017. године, које објављује Сектор за контролу пословања
банака Народне банке Србије (НБС извештај). Такође, с обзиром на то да је Heta Leasing
престала са активним пословањем 2014.године и да се од тада искључиво бави сервисирањем
већ закључених уговора, Heta Leasing нема интерне податке о процени укупне величине
тржишта у смислу остварене вредности услуга и њиховог обима у Републици Србији за 2017.
годину.
Према Извештају НБС на крају четвртог тромесечја 2017. године у Сектору
финансијског лизинга у Републици Србији пословало је 16 давалаца финансијског лизинга.
Укупна билансна актива износила је 75,3 милијарди динара (за 4,7% више него на крају
претходног томесечја), док је укупан капитал износио 9,3 милијарди динара (за 2,3% мање
него на крају претходног тромесечја). Нето резултат пословања на крају четвртог тромесечја
2017. године износио је 488 милиона динара. Од укупно 16 давалаца финансијског лизинга,
пет давалаца је имало негативан резултат.
Подносилац пријаве није ни директно ни индиректно присутан на релевантном
тржишту пружања услуга финансијског лизинга на територији Републике Србије. Имајући у
виду извештај Народне банке Србије, подносилац пријаве процењује да је према билансној
активи Heta Leasing која износи 2,4 милијарди динара у односу на укупну билансну активу
Сектора финансијског лизинга која износи 75,3 милијарде динара, тржишни удео Heta
Leasing-а у 2017. години био /0-5/% на релевантном тржишту пружања услуга финансијског
лизинга на територији Републике Србије.
На основу јавно доступних података из Извештаја НБС, KSL је доставио процену
тржишних удела конкурената који су у 2017. години на тржишту пружања услуга
финансијског лизинга имали тржишни удео већи од 5% и то су: Sogelease Srbija d.o.o. Beograd
(19,0%), Intesa Leasing d.o.o. Beograd (17,6%), Raiffeisen Leasing d.o.o. Beograd (12,7%),
UniCredit Leasing d.o.o. Beograd (12,0%), S-Leasing d.o.o. Beograd (8,9%), NBG Lizing d.o.o.
Beograd (7,9%) и CA Leasing Srbija d.o.o. Beograd (7,0%).
Из утврђеног чињеничног стања произлази да подносилац пријаве није учесник на
релевантном тржишту, тако да ће стицањем циљног друштва стећи његов постојећи тржишни
удео (/0-5/%). Ако се при том има у виду број и снага конкурената, може се закључити да
спровођењем предметне концентрације неће доћи до промене структуре тржишта, односно до
негативних ефеката на утврђеном релевантном тржишту.
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Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да не
постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом диспозитива овог решења.
Одлука у ставу два 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 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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