Објављени текст садржи заштићене податке.Заштићени
подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-106/2019-3
Веза: 6/0-02-762/2018-1
Датум: 14. јануар 2019. године
Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника
Комисије број: 1/0-06-168/2019-2 од 8. јануара 2019. године 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“, бр. 49/11), одлучујући по
Пријави концентрације број: 6/0-02-762/2018-1 друштва Liberty Steel East Europe (Bidco)
Limited, са регистрованим седиштем на адреси 7 Hertford Street, London, UK, W1J 7RH,
Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, поднетој 31. октобра 2018.
године преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић и осталих адвоката из Карановић &
Николић оад из Београда, Ресавска бр. 23, дана 14. јануара 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле друштва Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited, са
регистрованим седиштем на адреси 7 Hertford Street, London, UK, W1J 7RH, Уједињено
Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, регистарски број: 11605518, над одређеним
пословањем и имовином друштва ArcelorMittal Holdings AG, са регистрованим седиштем на
адреси Alpenstrasse 15, 6304 Zug, Швајцарска, регистарски број: СНЕ-112.701.185, који се
састоје од друштава: CBA Steel Limited, са регистрованим седиштем на адреси Seventh
Floor, Berkeley Square, London, UK, W1J 6DA, Уједињено Краљевство Велике Британије и
Северне Ирске, регистарски број: 11680699, Paloma S.r.l., са регистрованим седиштем на
адреси 34 via Portovecchio, Piombino (LI), Италија, регистарски број: 01883410498,
ArcelorMittal Ostrava a.s., са регистрованим седиштем на адреси Vratimovská 689/117,
Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70702, Чешка Република, регистарски број:
45193258 и четири дистрибутивна центра у местима Arcore, Rieti, Quarto Inferiore и
Graffignana, Италија, куповином 100% удела у CBA Steel Limited, Paloma S.r.l. и
ArcelorMittal Ostrava a.s., као и куповином пословних јединица које одговарају наведеним
дистрибутивним центрима и идентификованих у члану 3 нацрта Уговора о купопродаји
пословних јединица.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 25.000
(словима: двадесетпетхиљада) евра дана 5. новембра 2018. године на рачун Комисије за
заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Друштво Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited, са регистрованим седиштем на
адреси 7 Hertford Street, London, UK, W1J 7RH, Уједињено Краљевство Велике Британије и
Северне Ирске (у даљем тексту: Уједињено Краљевство), регистарски број: 11605518 (у
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даљем тексту: Liberty Bidco или подносилац Пријаве), је поднело 31. октобра 2018. године
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број:
6/0-02-762/2018-1 (у даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем контроле подносиоца
Пријаве над одређеним пословањем и имовином друштва ArcelorMittal Holdings AG (у
даљем тексту: Циљно друштво), са регистрованим седиштем на адреси Alpenstrasse 15, 6304
Zug, Швајцарска, регистарски број: СНЕ-112.701.185 (у даљем тексту: ArcelorMittal или
Продавац), који се састоје од друштава: CBA Steel Limited, са регистрованим седиштем на
адреси Seventh Floor, Berkeley Square, London, UK, W1J 6DA, Уједињено Краљевство,
регистарски број: 11680699 (у даљем тексту: CBA Steel), Paloma S.r.l., са регистрованим
седиштем на адреси 34 via Portovecchio, Piombino (LI), Италија, регистарски број:
01883410498, (у даљем тексту: Paloma), ArcelorMittal Ostrava a.s., са регистрованим
седиштем на адреси Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70702,
Чешка Република, регистарски број: 45193258 (у даљем тексту: Ostrava) и четири
дистрибутивна центра у местима Arcore, Rieti, Quarto Inferiore и Graffignana, Италија (у
даљем тексту: Дистрибутивни центри), куповином 100% удела у CBA Steel, Paloma S.r.l. и
ArcelorMittal Ostrava a.s., као и куповином пословних јединица које одговарају наведеним
дистрибутивним центрима и идентификованих у члану 3 нацрта Уговора о купопродаји
пословних јединица. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић и
осталих адвоката из Карановић & Николић оад из Београда, Ресавска бр. 23.
С обзиром да поднета документација није била у свему усклађена са Уредбом о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у
даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допунама Пријаве заведеним у
Комисији под бројем: 6/0-02-762/2018-2 од 1. новембра 2018. године, бројем: 6/0-02762/2018-6 од 29. новембра 2018. године, бројем: 6/0-02-762/2018-7 од 17. децембра 2018.
године, бројем: 6/0-02-762/2018-8 од 18. децембра 2018. године, бројем: 6/0-02-762/2018-9
од 19. децембра 2018. године, бројем: 6/0-02-106/2019-1 од 10. јануара 2019. године.
Након допуна Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета
Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за
поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.
Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у
ставу II диспозитива.
У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) поставио
и Захтев за заштиту података поднеском број: број: 6/0-02-762/2018-3 од 13. новембра 2018.
године, допуњен поднесцима број: 6/0-02-762/2018-5 од 27. новембра 2018. године и 6/0-02106/2019-2 од 10. јануара 2019. године, а тиче се заштите података који представљају
садржину Пријаве, њених допуна и докумената која су предата као прилози уз Пријаву у
папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву одлучено је посебним закључком.
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи.
Учесници у концентрацији
Liberty Bidco је основан дана 4. октобра 2018. године као друштво посебне намене, у
циљу спровођења предложене концентрације и, према наводима у Пријави, није тренутно
активно друштво. Ово друштво је у 100% власништву компаније Liberty Steel East Europe
(Midco) Limited, чији је крајњи власник бизнисмен Sanjeev Gupta, држављанин Уједињеног
Краљевства, рођен у Индији. Sanjeev Gupta је, такође, крајњи власник и друштва Liberty
House Group Pte Ltd (у даљем тексту: LHG). LHG са зависним друштвима чини LHG
групацију (у даљем тексту: LHG Група или Група Купац), која је релевантна за анализирање
предметне концентрације.
LHG Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона.
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Sanjeev Gupta је LHG Групу основао 1992. године, у периоду студирања, са
регистрованим седиштем на адреси 8 Marina View, #40-06 Asia Square Tower 1, Singapur
018960 и са регистарским бројем: 201113318W и данас је и њен извршни председник. Други
власнички интереси Sanjeev Gupta-е у сектору челика се тичу друштва SKG Global Holdings
Pte Ltd (у даљем тексту: SKG Global) регистрованог у Сингапуру, које укључује и друштво
LHG, холдинг компанију LHG Групе.
LHG Група је специјализована за сировине, метале, рециклирање, производњу
челика, алуминијума и инжењерске производе.
У вези са наведеним, нека индиректно зависна друштва LHG-а имају пословне
канцеларије/седишта у Уједињеном Краљевство, а главне канцеларије се налазе у Лондону.
Такође, LHG Група има и стратешке глобалне центре лоциране, поред Сингапура, у
Дубаију, Хонг Конгу и Сиднеју, док њена раширена мрежа пословних активности покрива
више од 30 земаља света.
Пословање LHG Групе је подељено на:
a) Liberty Commodities - Liberty сировине, која представља трговинску организацију без
производних активности, која је пружалац услуга међународним челичним
индустријама и индустријама обојених метала; и
b) Liberty Industries - Liberty индустрије, обухвата пословање групације које се бави
производњом челика (Liberty Steel). Конкретно:
1. асортиман производа обухвата ваздухопловне инготе (челични блок изливен у
нарочитим калупима) високог квалитета, коцкасто изливене полуге тј.
полупроизводе од челика тзв. блумере (енг. bloom), меркантилне шипке (merchant
bar), инжењерске шипке (engineering bar), топло намотане калеме (hot rolled coil),
плоче, као и цеви и тубе; и
2. поседује производне погоне (фабрике за производњу челика, ваљкови и финишери),
сервисне центре и дистрибутивне погоне који су примарно у Уједињеном
Краљевству. Такође, поседује Liberty Steel Georgetown у САД-у, и разну имовину у
Аустралији (према наводима у Пријави, ова пословања/имовина не пружају било које
производе/услуге које се преклапају са онима које пружа Циљно друштво у било
којој јурисдикцији у којој је Циљно друштво активно, а исто се односи и на Liberty
OneSteel у Аустралији, које поседује друштво SKG Global, из ког разлога исти нису
релевантни за процену предметне концентрације).
Према подацима подносиоца Пријаве, LHG Група је једно од четири засебна
пословања која чине Алијансу породичне Gupta Групе (Gupta Family Group Alliance, у
даљем тексту: GFG Алијанса). GFG Алијанса је међународна група независних пословања
која су у власништву и под контролом било Sanjeev Gupta-e, било његовог оца Parduman K.
Gupta-e. Тренутно, ниједан члан GFG Алијансе (изван LHG Групе) нема власничке интересе
у сектору челика, изузев оних које држи друштво SKG Global, и ниједно друго лице ван
LHG-a није активно на релевантним тржиштима угљеничног челика или у јурисдикцијама у
којима је Циљно друштво активно. Из наведених разлога, GFG Алијанса (без LHG Групе)
није учесник у предметној концентрацији.
Група Купац је у 2017. години остварила на светском тржишту приход од око 6.649
милиона евра.
У Републици Србији, Група Купац није присутна, ни преко регистрованих зависних
друштава, а ни преко остварених пословних прихода.
Продавац/ArcelorMittal припада групи друштава ArcelorMittal (у даљем тексу: AM
Група) чије је крајње матично друштво ArcelorMittal S.A. са седиштем у Луксембургу. AM
Група представља највећег светског произвођача челика. Производи бројне полупроизводе
и финалне производе од челика, укључујући пљоснате производе од угљеничног челика.
Њени најзначајнији купци су из аутомобилске индустрије, грађевинарства, индустрије
кућних апарата и амбалаже.
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Циљно друштво чине:
a) CBA Steel, које садржи уделе Продавца у:
(i) пословању и имовини која се односе на Galati фабрику за производњу челика у
Румунији (у даљем тексту: Галати пословање); и
(ii) ArcelorMittal Skopje (CRM) акционарско друштво за производњу и промет производа
црне металургије, Скопље, Македонија (у даљем тексту: Скопље пословање);
b) Paloma S.r.l., друштво које ће, након локалне реорганизације, садржати продавчеве
(ArcelorMittal Piombino S.p.A.) власничке интересе у пословању које се односи на
фабрику за пљоснати угљенични челик у граду Pjombino (енг. Piombino), у Италији
(у даљем тексту: Пјомбино пословање). Галати, Скопље и Пјомбино пословања
заједно чине ГСП пословање;
c) ArcelorMittal Ostrava a.s. акционарско друштво, Острава, Чешка Република (у даљем
тексту: Острава пословање).
d) четири пословне јединице/дистрибутивна постројења лоцирана и активна у Италији,
односно четири сервисна центра за челик (steel service centres) у местима Arcore,
Rieti, Quarto Inferiore, и Graffignana у власништву друштва ArcelorMittal CLN
Distribuzione Italia S.R.L, које је друштво заједничког улагања између ArcelorMittal
Distribution Solutions Italia S.r.l и CLN S.p.A и које управља одређеним
дистрибутивним центрима у Италији за производе од пљоснатог челика.
У наставку је дат потпуни приказ састава Циљног друштва.
ГСП пословање/ Галати пословање:
a) ArcelorMittal Galati S.A, регистарски број: Ј17/21/1991, јединствени регистарски код
(CUI) 1639739 - интегрисана фабрика за челик у Румунији, која производи топло
ваљани и хладно ваљани угљенични челик, челичне кварто плоче (quarto plate steel),
поцинковани (галванизирани) челик и органски пресвучени челик;
b) ArcelorMittal Tubular Products Galati S.R.L, регистарски број: Ј17/2120/2006,
јединствени регистарски код (CUI) 20281547 - интегрисан у оквиру Галати фабрике
за челик у Румунији и производи цевасте челичне производе;
c) Romportmet S.A., регистарски број: Ј17/103/1991, јединствени регистарски код (CUI)
1643705 - оближња лука која омогућава транспорт производа и сировина преко
железнице или преко Дунавског канала;
d) ArcelorMittal Business Center of Excellence Romania S.R.L., регистарски број:
Ј17/18/1994, јединствени регистарски код (CUI) 5097401 – бави се пружањем
административних услуга;
e) Port Agency S.A., регистарски број: Ј17/317/1999, јединствени регистарски код (CUI)
11776474 – обезбеђује радну снагу у луци Romportmet;
f) Admet S.A., регистарски број: Ј17/18/1991, јединствени регистарски код (CUI)
1628551 - управља локалним складиштем; и
g) Min-Est S.A. Mahmudia, регистарски број: Ј36/46/1999, јединствени регистарски код
(CUI) 7842022 - рудник кречњака у Румунији;
ГСП пословање/Скопље пословање:
h) ArcelorMittal Skopje (CRM), регистарски број: 5166187 постројење за финализацију
производа у Скопљу, Македонија, - пружа фабрици Галати услуге додатне
галванизације и финализације производа органским пресвлачењем (хладно ваљани,
поцинковани и пластифицирани производи);
ГСП пословање/Пјомбино пословање:
i) Paloma S.r.l., регистарски број: 01883410498 - фабрика пљоснатог угљеничног челика
у Италији, која, углавном, производи хладно ваљани угљенични челик као и
поцинковани (галванизирани) и органски-пресвучени челик. [...]; и
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j) ArcelorMittal Tillet SAS, регистарски број: 840428403 - сервисни центар за челик
(steel service centre) у Tillet-у, Француска, који дистрибуира производе од пљоснатог
угљеничног челика;
Острава пословање:
a) ArcelorMittal Ostrava a.s., регистарски број: 45193258 - постројење за производњу
челика у Чешкој Републици. Бави се производњом пљоснатих производа од
угљеничног челика (нарочито топло ваљаног угљеничног челика), издужених
производа од угљеничног челика (жичане шипке, меркантилне шипке и остале), као
и цевастих производа;
b) ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., регистарски број: 27796051 - цевна
дивизија (the tubular division) друштва ArcelorMittal Ostrava a.s.;
c) ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., регистарски број: 62362411 - пружа
инжењерске услуге (као што су поправка и одржавање) Острава пословању;
d) ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., регистарски број: 28213441 –
дистрибутивни капацитети Острава пословања;
e) ArcelorMittal Technotron s.r.o, регистарски број: 62360116 – специјализован за
производњу трансформаторских језгара; и
f) ArcelorMittal Commercial CZ, k.s, регистарски број: 05433266 – пружа комерцијалне
услуге Острава пословању.
Дистрибутивни центри:
а) претежно режу и прорезују пљоснате производе од угљеничног челика за даљу
дистрибуцију купцима.
Наведена пословања ће бити реорганизована пре спровођења концентрације, а четири
предметна Дистрибутивна центра ће бити купљена путем куповине имовине и преузимањем
припадајућих обавеза.
Циљно друштво је у 2017. години остварило на светском тржишту приход од око [...].
У Републици Србији, Циљно друштво нема регистрована зависна друштва. Циљно
друштво је у 2017. години пословним активностима на домаћем тржишту остварило укупан
годишњи приход од око [...].
Опис концентрације и акт о концентрацији
У претходном периоду (пре закључења предметне трансакције и подношења Пријаве),
дана 28. јуна 2017. године, друштва AM InvestCo Italy S.r.l. (члан AM Групе) и Ilva S.p.A. in
Amministrazione Straordinaria (у стечајном поступку) и одређена његова зависна друштва
(један од највећих европских произвођача челика, у даљем тексту: Ilva Група) закључила су
уговор (измењен 14. септембра 2018. године) о закупу и каснијем стицању одређених
италијанских пословних јединица Ilva Групе.
У вези са условним одобрењем спровођења концентрације у одлуци Европске комисије
М.8444- ArcelorMittal/Ilva од 7. маја 2018. године, друштво ArcelorMittal је прихватило
спровођење структурних мера/обавезе у вези са продајом одређене имовине коју поседује.
Ради испуњења наведеног предложена је и предметна концентрација.
Према подносиоцу Пријаве, основ за подношење Пријаве представља обавезујуће Писмо
понуде, које су потписали учесници у концентрацији исказујући тиме озбиљну намеру за
спровођење предложене концентрације. Уз Писмо понуде су приложени и предлози
Уговора о купопродаји акција и [...] - Уговора о купопродаји пословних јединица. Ови
предлози купопродајних уговора су потписани само од стране Купца/подносиоца Пријаве,
имајући у виду да Продавац не може да потпише исте докле год се не заврши процес
одобрења од стране Савета радника (work council) код Продавца. Према сазнањима
подносиоца Пријаве, процес пред Саветом радника је још увек у току.
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Према тексту наведених уговора, Liberty Bidco купује 100% удела у друштвима CBA
Steel, Paloma и Ostrava. Такође, Liberty Bidco постаје власник и следеће имовине која
сачињава пословне јединице/Дистрибутивне центре: [...].
Комисија је прихватила да је потписивањем Писма о намерама исказана озбиљна
намера учесника у концентрацији да закључе наведене купопродајне уговоре и исте
спроведу, чиме ће подносилац Пријаве стећи контролу над Циљним друштвом.
У вези са разлозима за спровођење концентрације, у Пријави је наведено да [...].
Учесници у концентрацији намеравају да спроведу концентрацију у наредном
периоду, [...], након прибављања свих неопходних регулаторних одобрења и завршетка
преговора/консултација са Саветом радника (works council consultations), које су обавезне
према италијанским прописима.
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
Предметна концентрација се тиче стицања контроле једног учесника на тржишту над
деловима другог учесника на тржишту, који могу представљати самосталну пословну
целину, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у
концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих
оствареном на тржишту Републике Србије у 2017. години – проистиче да исти надмашују
износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је
постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. и став 3. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број
89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном
географском тржишту. 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.
Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и следеће
уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у концентрацији,
првенствено имајући у виду оне Циљног друштва.
Као што је претходно наведено, и Група Купац и Циљно друштво се баве
производњом, продајом и дистрибуцијом челика и челичних производа.
Челични производи се могу разликовати у зависности од хемијског састава челика са
једне стране, и према физичком облику челичних производа са друге стране. На основу
хемијског састава, постоје следеће категорије челичних производа: 1) угљенични челик
(carbon steel); 2) нерђајући челик - „ростфрај“/хируршки челик (stainless steel); 3)
специјални челик (special steel) и 4) електрични челик (electrical steel). Предложена
концентрација се тиче само угљеничног челика, тако да остале категорије нису предмет
даљег разматрања.
Према физичком облику производа од угљеничног челика, разликују се пљоснати
производи од угљеничног челика (flat carbon steel products) и издужени производи од
угљеничног челика (long carbon steel products).
Производња угљеничног челика се састоји из два главна корака: 1) производње
сировог челика и полупроизвода од челика; 2) производње готових/финалних производа.
Постоје три основна типа полупроизвода од угљеничног челика: плоче (slabs), коцкасто
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изливене полуге тзв. блумери (blooms) и кружно изливене полуге тзв. билети (billets). Плоче
се користе у производњи готових пљоснатих производа, док се блумери и билети користе у
производњи готових издужених производа као што су тешки подупирачи (heavy sections) и
шипке/жичане шипке/лаки подупирачи (bars/wire rod/light sections).
Да би се произвео готов производ од угљеничног челика, плоче се прво поново
загревају и прерађују на врелом ваљку у панеле или траке. Постоје две главне врсте врелих
ваљака: ваљак за плоче који производи кварто плоче (quarto plates, у даљем тексту: QP), и
ваљак за траке који производи тање вруће ваљане траке/калеме - топло ваљани челик (hot
rolled steel, у даљем тексту: HR).
Топло ваљани калем може даље бити ваљан у хладним ваљцима и прекаљен за
производњу хладно ваљаних (cold rolled, у даљем тексту: CR) производа. CR и HR
производи, такође, могу бити пресвучени танким слојевима цинка или органским
материјалом за боју ради производње галванизираних (galvanised, у даљем тексту: GS) или
органски пресвучених (organic coated, у даљем тексту: OC) производа.
Производња издужених производа од угљеничног челика укључује различиту
производну опрему и процесе. При производњи дугих угљеничних челичних производа,
блумери или билете се прво поново загревају, а онда пролазе кроз парове ваљака којима се
постиже одговарајући облик. Међу издуженим челичним производима, могу се
разликовати: жичане шипке (сирови материјал за бројне жичане производе), меркантилне
шипке (merchant bars), арматурне шипке, и подупирачи (sections) који укључују лаке и
тешке подупираче, вратила за окна у руднику, шине и челичне подупираче (sheet piling).
Додатно, цеви од угљеничног челика могу се производити и од готових производа од
пљоснатог угљеничног челика и од готових производа од издуженог угљеничног челика. У
том смислу, производња бешавних цеви од угљеничног челика (seamless tubes) захтева
инпут у виду издужених челичних производа, док се заварене цеви од угљеничног челика
(welded tubes) производе кроз даљу прераду готових производа од пљоснатог угљеничног
челика.
Што се тиче дистрибуције, производи од угљеничног челика се дистрибуирају
купцима или директно из челичане или путем дистрибутивних центара. Осим челичана, три
су главна дистрибутивна канала:
a) центри за складиштење (stockholding centres), који врше конвенционалну
велепродајну функцију куповине челика у великим количинама/хрпама од
произвођача челика и препродају у мањим количинама;
b) сервисни центри за челик (steel service centres), који претежно режу и прорезују
пљоснате производе од угљеничног челика за даљу дистрибуцију; и
c) центри за тзв. оксикатинг (oxy cutting centres), који примарно секу и дистрибуирају
QP.
[...], из ког разлога дистрибуција предметних производа није у фокусу даље анализе
предложене концентрације.
У вези са претходним напоменама, подносилац Пријаве је навео да се пословне
активности учесника у концентрацији не преклапају у Републици Србији, јер је на домаћем
тржишту присутно само Циљно друштво преко пословних активности ГСП и Острава
пословања, као и да је Циљно друштво у Републици Србији у 2017. години продавало
следеће производе:
• готове производе од пљоснатог угљеничног челика: топли ваљани угљенични челик
(HR), угљенични челик у кварто плочи (QP), хладно ваљани угљенични челик (CR),
галванизирани челик (GS) и органски пресвучени челик: (OC), и
• готове производе од издуженог угљеничног челика: меркантилне шипке (merchant
bar), лаке шине (light rails), подупираче (sections) и подупираче за ојачавање
(reinforcing sections, или потпорници за руднике, су греде типично „V“ облика који се
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користе у рударској индустрији ради пружања структурне основе и потпору
тунелима и осовинама).
Сходно наведеном, учесници у концентрацији су предложили, као предметна,
следећа релевантна тржишта производа:
(i) тржиште продаје готових производа од пљоснатог угљеничног челика; и
(ii) тржиште продаје готових производима од издуженог угљеничног челика,
Додатно, подносилац Пријаве је, у циљу достављања потпуних информација,
идетификовао и тржиште продаје цеви конкретно: велике заварене челичне цеви (large
welded tubes, у даљем тексту: LWT) и бешавне цеви (ST) – које је вертикално ниже тржиште
на којем је Циљно друштво, такође, било активно. Међутим, из разлога да су активности
Циљног друштва на овом тржишту биле занемарљиво мале у Републици Србији у 2017.
години, подносилац Пријаве је предложио да се исто тржиште надаље не анализира
посебно, што је Комисија уважила.
Комисија је прихватила напред дефинисана релевантна тржишта производа и
закључила да за оцену допуштености предметне концентрације нема потребе за њиховом
детаљнијом сегментацијом, узимајући у обзир присуство учесника у концентрацији у
Републици Србији, како је детаљније наведено у наставку.
Као релевантно географско тржиште Комисија је дефинисала национално тржиште у
Републици Србији, сходно својим надлежностима. Комисија није прихватила предлог
учесника у концентрацији да се у овом предмету остави отворена дефиниција географског
тржишта, из разлога да не постоје хоризонтална преклапања између пословних активности
учесника у концентрацији у Републици Србији.
Оцена ефеката концентрације
За потребе анализе предметне концентрације ArcelorMittal је проценио укупне
величине релевантних тржишта и тржишне уделе Циљног друштва и његових конкурената
на њима. ArcelorMittal је користио податке о продатим количинама релевантних производа
у 2017. години, истичући да је количински критеријум поуздан и нашироко коришћен
критеријум за процену тржишних удела у индустрији челика. Додатно, вредносни
критеријум није коришћен и из разлога што су уговори конкурентских компанија и њихове
цене поверљиви и, као такви, ти подаци нису познати учесницима у концентрацији. Поред
наведеног, давање било каквих процена само на основу цена Циљног друштва било би
погрешно и произвољно и због тога није овде примењено. Комисија је прихватила наведене
разлоге, имајући у виду и да се пословне активности учесника у концентрацији не
преклапају на домаћем тржишту.
У вези са претходним, процене ArcelorMittal-а укупне величине релевантних
тржишта у килотонама (кТ) у 2017. години су следеће: HR -[...], QP- [...], CR – [...], GS – [...],
OC -[...], Sections (подупирачи) – [...], Reinforcing sections (подупирачи за ојачавање) – [...],
Bars (шипке) – [...], Rebars/шипке – [...], Rails (лаке шине) – [...]. Приказ релевантних
тржишта и њихових учесника дат је у наредним Табелама 2 и 3, с тим што су Табели 1
посебно приказане процене обима и вредности продаје Циљног друштва у 2017. години на
релевантним тржиштима и његови тржишни удели одређени према количинском
критеријуму. Према тврдњама ArcelorMittal-а, исти није успео да прикупи податке о
конкурентима Циљног друштва у вези са продајама Reinforcing sections (подупирачи за
ојачавање) на релевантном тржишту продаје готових производа од издуженог угљеничног
челика (Табела 3), јер је изгубио приступ интерним подацима Острава пословања због holdseparate мера („мера одвајања“), које су имплементиране након одлуке Европске комисије,
што је Комисија уважила.
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Табела 1 продаје Циљног друштва (по обиму и вредности) и његови
тржишни удели одређени по количинском критеријуму на релевантним
тржиштима у 2017. години
производ

продате
количине у
2017. години у
кТ

процена
тржишних
удела (према
количинском
критеријуму) у
%

вредност
продаја
изражене у
еврима

[...]

/20-30/

[...]

Острава пословање
Merchant
bar(меркантилне
шипке)
rails (лаке шине)
Sections/подупирачи
Reinforcing sections/
подупирачи за
ојачавање)
Галати пословање
HR
QP
CR
Скопље пословање
CR

[...]
[...]

/0-5/
/0-5/

[...]
[...]

[...]

/0-5/

N/A*

[...]
[...]
[...]

/40-50/
/10-20/
/5-10/

[...]
N/A*
[...]

[...]

/5-10/

[...]

GS

[...]

/30-40/

[...]

/30-40/

[...]

N/A**

N/A**

OC
[...]
Пјомбино
пословање
N/A**
N/A**
Извор: процена АМ Групе
* Није интерно доступан податак

** Није интерно доступна процена због јако малих количина продатог
производа.
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Табела 2: релевантно тржиште продаје готових производа од пљоснатог
угљеничног челика, продаје по обиму и вредности, учесници и њихови тржишни
удели према количинском критеријуму у 2017. години
производ

учесник на
тржишту/седиште

величина
тржишта/продате
количине у 2017.
години у кТ

тржишни
удели у %

QP

Железара
Смедерево***
Галати пословање
италијанске
ваљаонице/italian rerollers)
Stomana (Sidenor
Group)
Makstil (Duferco
Group)
Promet****
остали

[...]

/50-60/

[...]
[...]

/10-20/
≈ /5-10/

[...]

≈ /5-10/

[...]

/5-10/

[...]
[...]
[...]
[...]

/0-5/
≈ /5-10/
/90-100/
≈ /40-50/

[...]
[...]

/40-50/
/5-10/

[...]

/0-5/

[...]

≈ /0-5/

[...]
[...]
[...]

/5-10/
/90-100/
/50-60/

[...]
[...]

/5-10/
/5-10/

[...]
[...]

/5-10/
/0-5/

[...]

/0-5/

QP
QP

QP
QP
QP
QP
Ʃ QP
HR

HR
HR

HR
HR

HR
Ʃ HR
CR

HBIS Group Serbia
Iron & Steel d.o.o.
(Novi Beograd,
Bulevar Mihajla
Pupina 6)
Галати пословање
ISD Dunaferr Danube
Ironworks (H-2400
Dunaújváros,
Mađarska)
италијанске
ваљаонице
U. S. Steel Košice,
s.r.o. (Košice,
Slovačka)
остали
HBIS Group Serbia
Iron & Steel d.o.o.

CR
CR
CR
CR
CR

Скопље пословање
ISD Dunaferr Danube
Ironworks
Галати пословање
италијанске
ваљаонице
U. S. Steel Košice,
s.r.o.
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CR
Ʃ CR
GS
GS
GS
GS
GS
GS
Ʃ GS
OC
OC
OC

остали
Скопље пословање
ISD Dunaferr Danube
Ironworks
увоз из Кине
италијанске
ваљаонице
U. S. Steel Košice,
s.r.o.
остали
Скопље пословање
увоз из Кине
италијанске
ваљаонице
остали

OC
Ʃ OC
Извор: процена АМ Групе

[...]
[...]
[...]
[...]

/10-20/
/90-100/
/30-40/
/5-10/

[...]
[...]

/10-20/
//10-20/

[...]

/0-5/

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

/20-30/
/90-100/
/30-40/
/20-30/
/0-5/

[...]
[...]

≈ /30-40/
/90-100/

*** Железара Смедерево није произвођач гигантских плоча (heavy plate
producer) међутим, њихови широки лимови се користе као замена за кварто плоче,
посебно у сегменту бродоградње.
**** Promet није произвођач гигантских плоча (heavy plate producer), већ
складиштар (stockiest) друштва Metinvest, који је лоциран у Бугарској и који, такође,
остварује продају у Републици Србији.
Табела 3: релевантно тржиште продаје готових производа од издуженог
угљеничног челика, продаје по обиму и вредности, учесници и њихови тржишни
удели према количинском критеријуму у 2017. години
производ

учесник на
тржишту/седиште

rebars/
шипке
rebars/
шипке
rebars/
шипке

Metalfer Steel Mill (Sremska
Mitrovica, Republika Srbija)
ArcelorMittal Zenica

rebars/
шипке
Ʃ rebars/
шипке
Bars/шипке
шипке
шипке

Sidenor Greece Steel Products
Manufacturing Company S.A
(Marousi 151 25, Grčka)
остали

Острава пословање
конкуренција из Италије
Stomana Industry SA (Pernik,
Bugarska)

величина
тржишни
тржишта/про удели у %
дате
количине у
2017. г. у кТ
[...]
/70-80/
[...]

/10-20/

[...]

/0-5/

[...]

/0-5/

[...]

/90-100/

[...]
[...]
[...]

/20-30/
/20-30/
/10-20/
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шипке
шипке
шипке
Ʃ шипке
Sections
/подупирачи

подупирачи
подупирачи
подупирачи
подупирачи
подупирачи
подупирачи
подупирачи

CMC Poland Sp. z o.o.
(Zawiercie, 42-400, Poljska)
Sidenor Greece Steel Products
остали
ArcelorMittal Hunedoara,
ArcelorMittal Dabrowa,
ArcelorMittal Differdange,
ArcelorMittal Belval
конкуренција из Италије
конкуренција/дистрибуција
из Украјине
конкуренција/дистрибуција
из Турске
конкуренција из Шпаније
конкуренција/дистрибуција
из Пољске
Острава пословање
остали

Ʃ
подупирачи
rails/шине
шине
шине

Voestalpine d.o.o. (Novi
Beograd, Republika Srbija)
ArcelorMittal Dabrowa,
ArcelorMittal Krolewska
Evraz (Moskva, Rusija)

шине
Острава пословање

[...]

/10-20/

[...]
[...]
[...]
[...]

/0-5/
/10-20/
/90-100/
/40-50/

[...]

≈ /10-20/

[...]

/10-20/

[...]

/5-10/

[...]
[...]

/5-10/
/5-10/

[...]

/0-5/

[...]

≈ /5-10/

[...]

/90-100/

[...]
[...]

/40-50/
/20-30/

[...]

/5-10/

[...]

/0-5/

[...]

/10-20/

шине
остали

Ʃ шине
[...]
/90-100/
Извор: Извештај „Eurofer DB customs & AM BI analyser“
Као што је претходно наведено и као што је видљиво у Табелама 2 и 3, Група Купац
није присутна на домаћем тржишту, из ког разлога не постоје хоризонтална преклапања
између пословних активности учесника у концентрацији на релевантним тржиштима.
Група Купац ће након спровођења концентрације само преузети постојеће тржишне
уделе Циљног друштва на релевантним тржиштима. Из наведених разлога ће структура
предметних релевантних тржишта остати непромењена.
АМ Група ће бити, након спровођења концентрације, преко својих друштава које
нису део Циљног друштва, конкурент подносиоцу Пријаве на релевантном тржишту
продаје готових производа од издуженог угљеничног челика (Табела 3).
Очувању постојећих структура ће допринети и претходно успостављени односи
између конкурената.
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Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном
случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу
диспозитива решења.
Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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 RС“, 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).

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије, с.р.
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