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Објављени текст не садржи заштићене или
изостављене податке. Заштићени подаци приказани су
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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 6/0-02-965/2019-1, коју су дана 29. новембра 2019. године
поднела привредна друштва Sika Romania SRL, са регистрованим седиштем на адреси
4 Ioan Clopotel, Brasov County, Brasov Municipality, Румунија и Sika Finanz AG, са
регистрованим седиштем на адреси Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Швајцарска, преко
пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије Karanović &
Partners o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, дана 18. децембра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем посредне појединачне контроле од стране друштва Sika AG, са
регистрованим седиштем на адреси Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Швајцарска, матични
број CHE-106.919.184, преко својих зависних друштава Sika Romania SRL, са
регистрованим седиштем на адреси 4 Ioan Clopotel, Brasov County, Brasov Municipality,
Румунија, матични број Ј8/852/2003, и Sika Finanz AG, са регистрованим седиштем на
адреси Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Швајцарска, матични број CHE-101.832.392, над
друштвом Adeplast S.A., са регистрованим седиштем на адреси Corlatesti Village,
Berceni Commune, 164A Adeplast Street, Прахова округ, Румунија, матични број
ROONRC.J29/1794/2012, куповином акција.

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве у целости извршили своју обавезу
плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 5. децембра 2019. године,
уплатом износа од ХХХ на рачун Комисије за заштиту конкуренције.

Образложење

Привреднa друштвa Sika Romania SRL, са регистрованим седиштем на адреси 4 Ioan
Clopotel, Brasov County, Brasov Municipality, Румунија, матични број Ј8/852/2003 (у
даљем тексту: Sika Romania) и Sika Finanz AG, са регистрованим седиштем на адреси
Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Швајцарска, матични број CHE-101.832.392 (у даљем тексту:
Sika Finanz), поднела су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), 29. новембра 2019. године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића,
из адвокатске канцеларије Karanović & Partners o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву
концентрације број 6/0-02-965/2019-1.
Увидом у достављену документацију и допуну пријаве од 12. децембра 2019. 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), подносиоци пријаве су поднели 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
Привредна друштва Sika Romania и Sika Finanz, су директно потпуно зависна друштва
компаније Sika AG, са регистрованим седиштем на адреси Zugerstrasse 50, 6340 Baar,
Швајцарска, матични број CHE-106.919.184. Sika AG је крајње матично друштво Sika
Групе (у даљем тексту: Sika AG, Sika Romania и Sika Finanz ће заједно бити означени
као Sika или подносилац пријаве).
Sika AG је крајње матично друштво Sika Групе, која представља глобално активну
групацију која се бави специјализованим хемикалијама са седиштем у Швајцарској.
Sika развија и производи висококвалитетне додатке бетону, малтере, заптиваче и
лепкове (eng. sealants and adhesives), материјале за пригушивање и ојачавање (eng.
damping and reinforcing materials), системе за ојачавање конструкција, индустријске
подове, као и кровне и хидроизолационе системе који се користе у грађевинском
сектору и у производним индустријама. Sika има више од 24.000 запослених и зависна
друштва у 101 земљи. Производи своје производе у преко 300 фабрика широм света.
Акције Sikе AG су широко заступљене и њима се јавно тргује на швајцарској (SIX)
берзи. Као јавно котирано друштво, Sika AG није под појединачном контролом било
ког свог акционара.
У Србији Sika је присутна преко свог зависног друштва Sika Srbija d.o.o. Šimanovci, са
регистрованим седиштем на адреси Патријарха Павла 1, Шимановци, матични број
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17376659. Sika Srbija производи суве малтере (eng. dry mortars) и додатке бетону (eng.
concrete admixtures) у својој фабрици у Шимановцима.
Циљно друштво у предметној трансакцији је Adeplast S.A., са регистрованим седиштем
на адреси Corlatesti Village, Berceni Commune, 164A Adeplast Street, Прахова округ,
Румунија, матични број ROONRC.J29/1794/2012 (у даљем тексту: Adeplast или циљно
друштво). Adeplast је основан 1993. године од стране Marcel Barbut-a. Циљно друштво
је углавном активно у производњи и продаји (i) производа од унапред умешаног
малтера (eng. premix mortar products), који чине око 47% укупне продаје и (ii)
изолационих производа, посебно полистирена, који чини око 43% укупне продаје. У
мањој мери, Adeplast је такође активан у бојама и премазима, додацима за бетон и
малтер, водоотпорним мембранама, пратећој опреми (мрежа од стаклене вуне, чивије,
лепак, ПУ пена) и услугама превоза.
Adeplast је самостална компанија која је углавном активна у Румунији, где је остварила
око 92% свог прихода у 2018. години. Adeplast има четири производна погона у
Румунији и око 460 запослених. У Републици Србији циљно друштво нема
регистрованих зависних друштава и није остварило приход у 2018. години.

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Sika AG намерава да стекне, индиректно преко својих потпуно зависних друштава Sika
Romania и Sika Finanz, 100% удела у друштву Adeplast. Sika Romania ће стећи уделе
које тренутно држе наследници г. Marcel Barbut-a (99.999997%) удела, а Sika Finanz ће
стећи уделе у власништву гђе Cristine Paveliuc (0.000003%). У ту сврху Sika Romania,
Sika Finanz и продавци су закључили Уговор о купопродаји удела 22. новембра 2019.
године. Као резултат предложене трансакције, Sika ће стећи целокупан удео, а тиме и
појединачну контролу над циљним друштвом.
[...]
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 2018. години, Комисија је утврдила да је подносилац
пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у
концентрацији у 2018. години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као
услова за пријаву концентрације.

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
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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 каквих ефеката на
конкуренцију у Србији, с обзиром на чињеницу да циљно друштво није присутно у
Србији. Из овог разлога прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати
отворена. Ипак, у сврху пружања комплетних информација, подносилац наводи да се
трансакција примарно тиче области фабрички умешаних малтера тзв. премикс малтера
(тј. малтера који се мешају у фабрици) и изолационих материјала. Иако циљно
друштво није присутно у Србији, активности учесника се на светском нивоу
преклапају у ове две главне категорије производа које би се могле сматрати као
релевантна тржишта производа за потребе ове пријаве. Комисија је, имајући у виду
претходно изнето, дефинисала два релевантна тржишта производа у предметном
поступку, и то тржиште премикс малтера и тржиште изолационих материјала.
Подносилац пријаве наводи да се учесници такође преклапају на светком нивоу, у
много мањем обиму, на подручју боја/премаза, додатака бетону и малтеру,
водоотпорним мембранама и пратећој опреми (мреже од стаклене вуне, чивије, ПУ
пена).
Малтер је грађевински материјал који се користи за спајање грађевинских материјала
или за попуњавање празнина између њих. Обично је направљен од песка, везивне
смесе (нпр. цемент, креч или гипс) и различитих додатака (нпр. пигменти или
водоотпорна једињења). Постоји велики број различитих производа од малтера са
различитим нивоима софистицираности. Док се основни малтери састоје само од два
састојка (цемента и песка), могуће је додати различите састојке како би се малтеру дале
производне карактеристике које се траже за специфичну крајњу употребу.
У својој претходној пракси Европска комисија је прво направила разлику између
премикс малтера који се мешају у фабрици и малтера који се мешају касније на лицу
места тј. који се мешају на градилишту. Учесници у концентрацији су активни само на
тржишту премикс малтера. У оквиру премикс малтера, Европска комисија је даље
направила разлику између сувих малтера (који се испоручују у форми сувог праха),
мокрих малтера (већ умешани са водом у фабрици) и спремних за употребу готових
малтера који се испоручују у форми пасте, укључујући органска једињења као везива.
На основу употреба, Европска комисија је даље направила разлику између (i)
грађевинских малтера који се кориате за различите грађевинске употребе (нпр. ливење
и постављање, зидање, малтерисање, изравњавање подова и поправке бетона), (ii)
фасадних малтера, који се користе као спољни слој зграда у заштитне и естетске сврхе
или као део изолационих система, и (iii) малтери за причвршћивање плочица, који се
користе за причвршћивање плочица како на подлогу (адхезивни малтери), тако и као
заптивне смесе између плочица (фуге). Имајући у виду да предметна концентрација
неће произвести било какве негативне ефекте по конкуренцију чак ни у случају најуже
могуће дефиниције тржишта, даља подела тржишта премикс малтера није неопходна у
конкретном случају.
Изолациони материјали смањују топлоту и звучну размену кроз зид, кров или канал на
који су постављени. Обично се производе од пене или од минералних вуна и могу
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имати различите облике (нпр. круте плоче или еластични отирачи). У својој претходној
пракси, Европска комисија је нашла да изолациони производи чине одвојено тржиште
од других грађевинских производа. Европска комисија је разматрала под-сегментацију
према материјалу, тј. (i) пене (експандирани полистирен (EPS), екструдирани
полистирен (XPS) или полиуретан) и (ii) минералне вуне (камене или стаклене вуне).
Међутим, у свим претходним одлукама, Европска комисија је на крају оставила
прецизну дефиницију тржишта отвореном.
Када је у питању дефиниција релевантног географског тржишта подносилац пријаве
наводи да прецизна дефиниција тржишта може остати отворена јер трансакција неће
произвести било каква хоризонтална или вертикална преклапања. Међутим, будући да
Комисија прати ефекте концентрација на територији Републике Србије, подносилац
пријаве сматра да релевантно географско тржиште и за премикс малтере и за
изолационе материјале треба да буде одређено као територија Републике Србије, што
је Комисија прихватила.
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 2018. години Sika је продала следеће релевантне производе
у Србији: премикс малтере (фасадне суве премикс малтере, грађевинске суве премикс
малтере, суве премикс малтере за учвршћивање плочица и премикс малтере у пасти за
учвршћивање плочица), изолационе материјале, боје, премазе, додатке за бетон и
малтер, водоотпорне мембране и пратећу опрему (мрежа од стаклених влакана, лепак
ПУ пена), док циљно друштво није присутно ни на једном од дефинисаних
релевантних тржишта производа.
Према подацима који су достављени уз пријаву, тржишни удео подносиоца пријаве на
тржишту премикс малтера износи /10-20/%. Највећи конкуренти на овом тржишту су
Henkel (/20-30/%), Maxima (/10-20/%), Bekament (/10-20/%), док остали учесници на
тржишту имају мање од /0-5/% тржишног учешћа. На тржишту изолационих
материјала тржишни удео подносиоца пријаве износи /0-5/%. Највећи конкуренти на
овом тржишту су Knauf (/20-30/%), Austrotherm (/10-20/%) и Fibran (/5-10/%).
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 до значајних 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
тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација
пријављена.
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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
Небојша Перић с.р.
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