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:6/0-02-148/2019-4
Веза: 6/0-02-903/2018-1
Датум: 24. јануар 2019. 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 6/0-02-903/2018-1 од 24.12.2018. године,
коју су заједнички поднели Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole SA, са
седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession, 75015, Париз, Француска, La Chambre de
commerce et dʼindustrie de region Paris Ile-de-Frаnce, са седиштем на адреси, 27 avenue de
Friedland, F-75382, Париз, Француска, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић из
Београда, Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина 6, дана 24.01.2019. године,
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем посредне заједничке контроле од стране Predica Prevoyance
Dialogue du Credit Agricole SA, матични број 334 028 123, са седиштем на адреси 50-56
rue de la Procession, 75015, Париз, Француска, и La Chambre de commerce et dʼindustrie
de region Paris Ile-de-Frаnce, са седиштем на адреси, 27 avenue de Friedland, F-75382,
Paris Cedex 08, Париз, Француска, кроз своје зависно друштво La société Immobiliére du
Palais des Congrès SA, матични број 712 029 214, седиштем на адреси 2, Place de la
Porte Maliot, 75017, Париз, Француска, над друштвом, Comete Holding SAS, матични
број 811 162 437, са седиштем 70, Avenue du General de Gaulle, 92058 Paris La defense
Cedex, Париз, Француска и његовим оперативним зависним друштвом Comexposium
Holding SA, матични број 415 072 685, са седиштем на адреси Immeuble, le Wilson, 70
Avenue du General de Gaulle, 92058 Paris La defense Cedex, Париз, Француска.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је Подносилац пријаве, друштво Predica Prevoyance
Dialogue du Credit Agricole SA, матични број 334 028 123 , уплатило дана 15.01.2019.
године, износ од 12.500,00 (дванаестхиљадапетстотина) ЕУР и друштво La société
Immobiliére du Palais des Congrès SA, матични број 712 029 214 дана 16.01.2019. године
износ од 12.456,00 (дванаестхиљадачетиристотинепедесетшест) ЕУР и дана 17.01.2019.
године износ од 5.208,00 (петхиљададвестаосам) динара, на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције, што представља прописани износ накнаде за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво, Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole SA, матични
број 334 028 123, са седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession, 75015, Париз,
Француска и институција La Chambre de commerce et dʼindustrie de region Paris Ile-deFrаnce, са седиштем на адреси, 27 avenue de Friedland, F-75382, Paris Cedex 08, Париз,
(у даљем тексту: Подносиoци пријаве), поднели су дана 24.12.2018. године, преко
заједничког пуномоћника адвоката Маје Станковић из Београда, Нови Београд, улица
Булевар Михајла Пупина 6, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), Пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-903/2018-1.
Пријава је допуњена поднеском број 6/0-02-148/2019-1 дана 16.01.2019. године и
поднеском број 6/0-02-148/2019-2 дана 21.01.2019.године.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносиоци пријаве су дана 31.12.2018.
године, поднели Комисији и Захтев за заштиту одређених података садржаних у
Пријави концентрације, који је у Комисији примљен под бројем 6/0-02-903/2018-2.
Садржину захтева представља спецификација података и информација чија се заштита
тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је Комисија
одлучила посебним закључком, који се у овом решењу неће образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава
у скраћеном облику, 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 заједничке контроле Predica Prevoyance Dialogue
du Credit Agricole SA (у даљем тексту: Predica) је друштво регистровано у Француској
и други је највећи пружалац услуга животног осигурања у Француској. Predica је
посвећена пружању услуга клијентима Crédit Agricole групе и развоју решења из
области осигурања која се тичу кључних социјалних проблема као што су
пензионисање и губитак самосталности. На крају 2017. године, Predica је имала 621
сарадника, 13 милиона уговора и вредност уговора од 248 милијарди евра.
Predica је зависно друштво у потпуном власништву друштва Crédit Agricole S.A. из
Француске, које је матично друштво Crédit Agricole, банкарске групе чијим акцијама се
јавно тргује, активне у малопродајном банкарству, осигурању, некретнинама и
финансијским услугама.
Predica није активна и нема регистровано присуство у Србији.
У Србији су активна два друштва која припадају Crédit Agricole групи и то:
- Crédit Agricole bank Srbija a.d. Novi Sad, банка регистрована у Србији, матични
број 08277931, са седиштем у Новом Саду, улица Браће Рибникар 4-6. Банка
поседује мрежу од око 74 експозитуре у Србији, и нуди широк спектар
банкарских услуга приватним корисницима, малим предузећима, друштвима
активним у пољопривреди и корпоративним клијентима.
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CA Leasing d.o.o. Beograd, друштво регистровано у Србији под матичним бројем
20310456, са седиштем у Београду, Нови Београд, Милентија Поповића 5А. Ово
друштво је у потпуном власништву Crédit Agricole bank Srbija, које нуди услуге
финансијског лизинга за покретне ствари (визила и опрема), приватним
корисницима и корпоративним клијентима, превасходно у Београду, Новом
Саду и Чачку.
Други подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле у предметној
трансакцији je La Chambre de commerce et dʼindustrie de region Paris Ile-de-Frаnce (у
даљем тексту: CCI), са својим зависним друштвом La société Immobiliére du Palais des
Congrès SA, матични број 712 029 214, седиштем на адреси 2, Place de la Porte Maliot,
75017, Париз, Француска (у даљем тексту: SIPAC).
CCI је административна и јавна установа под надзором државе Француске. Циљ са
којим је основан је да допринесе економском развоју региона, компанија и њихових
удружења у општем интересу. Ова установа представља интересе 844 хиљада
предузетника (скоро четвртина целокупне француске пословне заједнице) у региону
Париза, активних у области индустрије, трговине и услуга. Такође, CCI помаже
страним предузетницима у ширењу њихових пословних активности у Француској, кроз
идентификовање потенцијалних клијената, тражење пословних партнера и учешћа на
сајмовима и трговачким салонима у Паризу. Бави се и организацијом почетних и
континуираних професионалних едукација у складу са својим примарним циљевима.
CCI је активан у Француској, Уједињеном Краљевству, Шпанији, Италији и Немачкој,
а такође је присутан у Сингапуру, Катару, Кини, Канади, Мароку, Швајцарској,
Алжиру, Туниси, Камеруну и Обали Слоноваче.
SIPAC je зависно друштво у већинском власништву друштва CCI (81,7%), које у
свом поседу има изложбене центре Palais des Congrès у Паризу и Paris-Nord Villepinte.
SIPAC је власник удела друштва CCI у друштву Comexposium.
CCI и SIPAC ниси активни и немају регистровано присуство у Србији.
-

Циљно друштво у предметној трансакцији је: Comete Holding SAS, матични број
811 162 437, са седиштем 70, Avenue du General de Gaulle, 92058 Paris La defense Cedex,

Париз, Француска ( у даљем тексту: Comete Holding), и
његово оперативно зависно друштво Comexposium Holding SA, матични број
415 072 685, са седиштем на адреси Immeuble, le Wilson, 70 Avenue du General de
Gaulle, 92058 Paris La defense Cedex, Париз, Француска (у даљем тексту:
Comexposium).
Ово зависно друштво бави се организацијом догађаја и специјализовано је за
организацију сајмова и трговачких салона. Такође, Comexposium нуди споредне услуге,
тзв. „конкурентне активности“, као што су набавка цвећа, намештаја, логистичке
услуге уопште итд. Ово друштво је домаћин више од 135 B2B и B2B2C догађаја из
различитих области, а посебно пољопривреде, изградње, моде, исхране, здравства,
слободног времена, некретнина, малопродаје, безбедности, стидентских тема, туризма
и савета запослених. На догађајима који се одигравају у више од 30 земаља,
Comexposium је домаћин више од 3,5 милиона посетилаца и 48.000 излагача годишње.
Comexposium-ова продајна мрежа постоји у више од 22 земље.
Comexposium није активан и нема регистровано присуство у Србији. Ипак,
Comexposium има минималне продаје купцима из Србије, који су учествовали на
сајмовима у организацији друштва Comexposium изван Србије.
Подносиоци пријаве намеравају да кроз наменско друштво за преузимање, које ће
за сврху предметне трансакције бити основано у Француској под називом NewCo SAS,
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стекну посредну заједничку контролу над Циљним друштвом и његовим оперативним
зависним друштвом (Comexposium група).
Подносилац пријаве, друштво Predica је у 2017. години остварило светски приход
од [...] ЕУР, а у Србији није имало прихода. Crédit Agricole група, којој припада
Predica, остварила је на светском нивоу у 2017. години укупан приход од [...]ЕУР, а у
Србији [...] ЕУР. Циљно друштво CCI је остварило у 2017. години светски приход од
[...] ЕУР, а у Србији није имало прихода. Comexposium група, као групација Циљног
друштва, остварила је светски приход у 2017. години од [...] ЕУР, а у Србији је ова
група остварила укупан приход од [...] ЕУР у 2017. години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предметна концентрација настаје стицањем посредне заједничке контроле над
Циљним друштвом, тј. Comexposium групом, од стране Подносилаца пријаве
концентрације у смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона, на следећи начин.
Као акт о концентрацији достављен је Уговор о опцији продаје (POA) од 24. 12.
2018. године, са Нацртом уговора о купопродаји хартија од вредности и Протокол о
инвестирању закључен 24.12.2018. године, којим су се уговорне стране споразумеле да
накнадно закључе Уговор о куповини акција и спроведу предложену трансакцију у
складу са уговором, како следи:
1. Predica ће основати друштво NewCo, које ће на почетку [...], а Predica ће [...].
Поред овог инвестирања NewCo ће [...].
2. NewCo ће искористити средства [...] да стекне акције у друштву Comete Holding.
Конкретно, NewCo ће купити од продаваца [...] у друштву Comete Holding и [...]
у друштвима Cometeam 1 SAS и Cometeam 2 SAS која заједно поседују [...] у
друштву Comete Holding. NewCo ће стога имати директно власништво од [...] у
друштву Comete Holding и индиректно власништво над [...] у том друштву кроз
друштва Cometeam 1 SAS и Cometeam 2 SAS.
3. Затим, SIPAC ће [...] у друштво NewCo и стећи пропорционални удео у друштву
NewCo, тј. удео који је пропорционалан вредности акција унетих у капитал
друштва NewCo.
4. На тај начин, CCI ће кроз SIPAC задржати контролу над друштвом Comete
Holding и Comexposium групом посредством [...] у друштву NewCo, док ће
Predica стећи контролу над истим друштвом посредством [...] у друштву NewCo.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода
Подносилаца пријаве и Циљног друштва, односно групе, остварених на светском
тржишту и тржишту Републике Србије у 2017. години, утврдила да су Подносиоци
пријаве имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход свих учесника у
концентрацији у 2017. години вишеструко већи од износа који су прописани чланом
61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације.
Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. Закона.
4. Релевантно тржиште
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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.
Подносиоци пријаве су навели да се предложена трансакција односи на три
следећа релевантна тржишта: (1) тржиште за организацију сајмова и трговачких
салона, (2) тржиште за управљање просторима за одржавање сајмова и трговачких
слаона, и (3) тржиште за споредне услуге за организовање сајмова и трговачких салона,
у којима је генерално активна група Comexposium.
Подносиоци пријаве наводе и образлажу разлику релевантног тржишта за
организацију сајмова и трговачких салона, које је одвојено од релевантног тржишта за
организовање конгреса, семинара, изложби, конвенција и сличних догађаја. Суштинска
разлика се огледа у различитој сврси и циљној групи ове две врсте догађаја.
Што се тиче релевантнoг тржишта за управљање просторима за одржавање сајмова
и трговачких салона, и ово тржиште треба разликовати од тржишта управљања
просторима за одржавање конгреса, семинара, изложби, конвенција и сличних догађаја.
Ова разлика се заснива првенствено на различитим наменама ових простора. Простори
за одржавање сајмова и трговачких салона имају другачији распоред и опрему, у
односу на просторе за одржавање конгреса, семинара, изложби, конвенција и сличних
догађаја. Сходно томе, овим двема врстама простора се управља на различите начине,
за шта је потребан раличит скуп вештина и знања, и због чега се формирају одвојена
релевантна тржишта.
У погледу споредних услуга за организовање сајмова и трговачких салона, као
трећег предложеног релевантног тржишта, то су услуге које су неопходне или од
помоћи за реализацију одређеног догађаја. Ове услуге се нуде учесницима сајмова и
трговачких салона и могу укључивати логистичку подршку, обезбеђивање намештаја
или декорације за изложбене просторе компанија и друге врсте подршке. Помoћне
услуге могу нудити руководиоци догађаја, организатори догађаја или независни
спољни извођачи.
При утврђивању релевантног тржишта у предмету предложене трансакције,
Комисија је имала у виду активност групе Циљног друштва, па је стога дефинисање
релевантног тржишта од стране Подносилаца пријаве, прихватила као исправно.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносиоци пријаве сматрају да је
релевантно географско тржиште национално по обиму, тј. да може обухватити целу
територију Србије, без обзира што предложена трансакција неће утицати на
конкурентску ситуацију у Србији.
Комисија је полазећи од своје надлежности да испитује ефекте концентрација по
конкуренцију на српском тржишту у смислу члана 6. Закона, одредила географски
опсег Републике Србије као релевантно географско тржиште.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз
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Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену
тржишне структуре ни на једном од релевантних тржишта у Србији и да неће имати
никаквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.
Учесници концентрације нису активни на тржишту Србије, у сектору на који се
концентрација односи. Стога, учесници у концентрације немају тржишне уделе на
утврђеним релевантним тржиштима, па немају ни сазнања о величини и вредности
релевантног тржишта, нити о тржишним уделима конкурената. Међутим, према
најбољем сазнању страна у концентрацији, најзначајнији учесници на утврђеним
релевантним тржиштима у Србији су Београдски сајам и Новосадски сајам.
Подносиоци пријаве нису активни у Србији па немају ни купце ни добављаче у
Србији.
Циљно друштво Comexposium није активно на релевантном тржишту у Србији,
обзиром да не организује сајмове и трговачке салоне у Србији. На овакав закључак, не
утиче ни чињеница да је Comexposium имао [...] купца у 2017. години који су
регистровани у Србији. Међутим, симболичан приход [...] купца од [...] евра и [...] евра,
остварен је за услуге на сајмовима у организацији Comexposium-а изван Србије, на
коме су учествовала друштва из Србије.
На основу изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на
тржишту Републике Србије нема хоризонталних преклапања, нити вертикалних веза
на утврђеним релевантним тржиштима, због чега на тржишту у Србији, не долази ни
до промена, нити каквог повећања тржишног удела Подносилаца пријаве или Циљног
друштва, односно учесника у концентрацији, који тржишно учешће у Србији немају на
утврђеним релевантним тржиштима.
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 одлучено је као у ставу I
диспозитивa овог решења.
Одлука у ставу II решења 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, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић с.р.
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