Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-826/2018-5
Датум: 17. децембар 2018. године

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 6/0-02-826/2018-1, коју je дана 22. новембра 2018. године
поднело привредно друштво Evonik Industries AG, са регистрованим седиштем на
адреси Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Есен, Немачка, преко пуномоћника адвоката
Бојане Миљановић из адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска
23, Београд, дана 17. децембра 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Evonik Industries AG, са
регистрованим седиштем на адреси Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Есен, Немачка,
матични број HRB 19474 над целокупним пословањем PeroxyChem-a, преко куповине
удела у следећим привредним друштвима: (i) PeroxyChem Holding Company LLC, са
регистрованим седиштем на адреси Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman KY1-1104, Кајманска острва, матични број 1662, (ii) PeroxyChem
Holdings LLC, са регистрованим седиштем на адреси 615 South DuPont Highway, Dover,
Delaver 19901, САД, матични број 5299146, и (iii) PeroxyChem Cooperatief U.A., са
регистрованим седиштем на адреси Herengracht 466, 1017CA, Амстердам, Холандија,
матични број 57625719, укључујући њихова зависна друштва.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво Evonik Industries AG, са седиштем на
адреси Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Есен, Немачка, у целости извршило своју
обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 23. новембра 2018.
године, уплатом износа од 25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада евра) на рачун
Комисије за заштиту конкуренције.

Образложење

Привредно друштво Evonik Industries AG, са регистрованим седиштем на адреси
Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Есен, Немачка, матични број HRB 19474 (у даљем
тексту: Evonik или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(у даљем тексту: Комисија), 22. новембра 2018. године, преко пуномоћника адвоката
Бојане Миљановић из адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска
23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-826/2018-1.
Увидом у достављену документацију, и допуну од 11. децембра 2018. године,
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), 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, Evonik, је привредно друштво са седиштем у Есену,
Немачка, које је котирано на франкфуртској берзи. Evonik је под контролом RAG
Stiftung-a, основаног у јуну 2007. године, у облику фондације. Подносилац пријаве је
активан у производњи и пласману хемикалија. Своје пословне активности поделио је у
три пословна сегмента: прехрана и нега (eng. Nutrition and Care), ефикасност ресурса
(eng. Resource Efficiency) и специјализовани материјали (eng. Performance Materials):
-

-

-

сегмент прехране и неге обухвата седам пословних линија: прехрана животиња,
заштита здравља, нега беба, лична нега, брига о домаћинству, удобност и
изолација, и интерфејс и перформансе;
сегмент ефикасности ресурса обухвата девет пословних линија: активни
оксиданси, катализатори, адитиви за премазе, адитиви за адхезиве и премазе,
средства за унакрсно повезивање, полимери високих перформанси, адитиви
нафте и силани и силика (eng. Silanes and Silica);
сегмент специјализованих материјала обухвата производњу и продају полимера
и полупроизвода, претежно за пољопривреду, индустрију пластике и гума.

У Србији, Evonik нема регистрованих зависних друштава, али је остварио
приход од [...] продајом различитих производа из иностранства.
Предложена трансакција се тиче стицања контроле Evonik-а над целокупним
пословањем PeroxyChem-а (у даљем тексту: PeroxyChem или циљно пословање),
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куповином удела у следећа три привредна друштва и индиректно у њиховим зависним
друштвима:
-

PeroxyChem Holding Company LLC, са регистрованим седиштем на адреси
Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104,
Кајманска острва, матични број 1662,

-

PeroxyChem Holdings LLC, са регистрованим седиштем на адреси 615 South
DuPont Highway, Dover, Delaver 19901, САД, матични број 5299146, и

-

PeroxyChem Cooperatief U.A., са регистрованим седиштем на адреси Herengracht
466, 1017CA, Амстердам, Холандија, матични број 57625719

PeroxyChem је глобално активни произвођач водоник-пероксида, персулфата и
персирћетне киселине (eng. peracetic acid). Ови производи се могу користити за
различите примене, као што су електроника, енергетика, животна средина, сигурност
хране, целулоза, папир, полимери, и у другим областима индустрије. Компанија се
налази у Филаделфији, Пенсилванија, са продајним, истраживачким и производним
локацијама у Северној Америци, Европи и Азији.
[...]
У Србији, PeroxyChem нема регистрована зависна друштва и није остварио
никакав приход у претходној години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предложена трансакција се односи на стицање контроле Evonik-a над
целокупним пословањем PeroxyChem-a. Пре спровођења трансакције PeroxyChem је
под контролом One Equity Partners Secondary Фонда (у даљем тексту: OEP), којим
управља One Equity Partners, фирма приватног капитала која послује на средњем
тржишту (eng. middle market private equity firm), са седиштем у САД-у. Заједно са
другим повезаним друштвима OEP чини OEP Групу.
Evonik ће преузети PeroxyChem у два правно повезана и међусобно зависна
корака, која ће се оба десити на дан затварања трансакције, у складу са Уговором и
планом спајања који је потписан дана 7. новембра 2018. године између Evonik
Industries AG; Evonik Corporation; Lullaby LLC; PeroxyChem Holding Company, LLC;
PeroxyChem Holdings, L.P. и New PeroxyChem Holdings GP LLC. [...]
Као резултат, Evonik ће стећи појединачну контролу над целокупним
пословањем PeroxyChem-а.
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 у 2017. години, Комисија је утврдила да је
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подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2017. 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 1. 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.
Подносилац пријаве сматра 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 каквог утицаја на
конкуренцију у Републици Србији, будући да циљно друштво уопште није присутно и
не остварује приходе у Србији. Ипак, у циљу достављања потпуних информација, а
имајући у виду пословне активности учесника у концентрацији, нарочито чињеницу да
су оба учесника активна у производњи и продаји хидроген пероксида (H2O2), и
персирћетне киселине (PAA), као и чињенице да, поред тога, PeroxyChem производи
персулфате, подносилац пријаве сматра да релевантно тржиште производа за
предметну концентрацију може бити дефинисано као три одвојена тржишта производа:
(i) тржиште хидроген пероксида (H2O2); (ii) тржиште персирћетне киселине (PAA); и
(iii) тржиште персулфата, што је Комисија у потпуности прихватила.
H2O2 се претежно користи као средство за оксидисање, у складу са заштитом
животне средине (на пример као избељивач пулпе или да би се скинуло мастило са
папира). Основна сировина која се користи за његову производњу је хидроген. Може
бити пречишћен и разређен у различитим концентрацијама, зависно од крајње
примене. Крајња употреба укључује електронске уређаје, заштиту хране, заштиту
животне средине, медицинске сврхе, енергетику и процесне хемикалије.
PAA се производи посредством уравнотежених процеса мешавина H2O2,
сирћетне киселине и воде. PAA се углавном користи као стерилизатор, дезинфикатор и
санизатор (примера ради за дезинфекцију отпадних вода, стерилизацију паковања пића
или елиминацију бактерија код живине). Једноставно се разрађује у води и разлаже се у
не-токсичне производе. Може бити пречишћен и разрађен у различитим
концентрацијама, зависно од крајње примене. Крајња употреба укључује заштиту
хране, заштиту животне средине, медицинске сврхе, енергетику и процесне
хемикалије.
Персулфати се производе посредством електролитичких процеса у којима се
комбинују сумпорна киселина, вода и калцијум сода или амонијак. Персулфати се
користе као иницијални производ у производњи полимера, као вискозни „прекидачи“ у
уљаним и гасним флуидима и као оксиданс у процесима обнављања животне средине.
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Подносилац пријаве је у 2017. години остварио приход од продаје [...]. Према
наводима из допуне пријаве, остатак прихода који је остварен у Србији у 2017. години
односи се на продају других производа који нису обухваћени претходно дефинисаним
релевантним тржиштима производа, већ су у питању производи из претходно наведена
три пословна сегмента пословних активности Evonik-a: (прехрана и нега (eng. Nutrition
and Care), ефикасност ресурса (eng. Resource Efficiency) и специјализовани материјали
(eng. Performance Materials)).
Иако је 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, подносилац
пријаве је предложио 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 јој је доставио подносилац
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији,
имајући у виду следеће чињенице. У 2017. години Evonik је остварио приход од
продаје само H2O2 (поред прихода од продаје других производа који нису обухваћени
претходно дефинисаним релевантним тржиштима производа), док циљно друштво није
било присутно на тржишту Србије на било који начин. На основу Трговачких
статистика за H2O2, Evonik процењује да [...] Највећи конкуренти на овом релевантном
тржишту су Belinka (Словенија), са тржишним уделом око /50-60/% и Solvay (Немачка),
са тржишним уделом око /20-30/%, Pulawy, са тржишним уделом око /10-20/% и остали,
око /0-5/%.
У односу на PAA, с обзиром да Evonik није имао продају PAA у Србији у 2017.
години, најбоља процена Evonik-а је да укупна величина тржишта је око [...]. Из напред
наведених разлога, Evonik није у могућности да достави информације о својим
највећим конкурентима на овом релевантном тржишту у Србији.
У односу на персулфате, Evonik је прекинуо производњу истих у 2008. години.
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
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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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