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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
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Датум: 8. октобар 2019. године

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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 6/0-02786/2019-1, коју су 23. септембра 2019. године поднела привредна друштва Ermaged Limited, са
регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101, Limasol, Кипар,
Wirfil Limited, са регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101,
Limasol, Кипар и Mormont Limited, са регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115,
Trident Centre, 3101, Limasol, Кипар, које заступа пуномоћник, адвокат Никола Б. Познановић,
из адвокатске канцеларије Јанковић, Поповић & Митић, са седиштем на адреси Палмотићева
16а, Београд, дана 8. октобра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва Ermaged Limited, са
регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101, Limasol, Кипар,
матични број HE 376636, над привредним друштвима HETA Asset Resolution, družba za
financiranje d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana,
Словенија, матични број 5834163000 и ТСК, družba za upravljanje d.o.o., са регистрованим
седиштем на адреси Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, Словенија, матични број 3380327000,
затим концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне
контроле од стране привредног друштва Wirfil Limited, са регистрованим седиштем на адреси
Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101, Limasol, Кипар, матични број HE 360447, над
привредним друштвом TCV, družba za upravljanje d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, Словенија, матични број 3380319000 и концентрација на
тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва
Mormont Limited, са регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101,
Limasol, Кипар, матични број HE 360455, над циљним пословањем НЕТА Asset Resolution AG,
са регистрованим седиштем на адреси Alpen-Adria-P1atz 1, 9020 Klagenfurt, Аустрија, матични
број FN 108415 i, које се састоји од ненаплативих потраживања, укључујући камате, накнаде,
провизије и остале новчане износе, а која друштво НЕТА Asset Resolution AG има према
комитентима у Републици Словенији.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 24. септембра 2019. године, уплатили
износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредна друштва Ermaged Limited, са регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115,
Trident Centre, 3101, Limasol, Кипар, матични број HE 376636, Wirfil Limited, са регистрованим
седиштем на адреси Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101, Limasol, Кипар, матични број HE
360447 и Mormont Limited, са регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115, Trident
Centre, 3101, Limasol, Кипар, матични број HE 360455 (у даљем тексту: Ermaged, Wirfil и
Mormont, или заједно подносиоци пријаве) поднела су дана 23. септембра 2019. године преко
пуномоћника, адвоката Николе Б. Познановића, пријаву концентрације која је заведена под
бројем 6/0-02-786/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Комисији je достављена и допуна пријаве
број 6/0-02-786/2019-4 од 30. септембра 2019. године. Подносиоци пријаве су предложили да
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника
на тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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). Прописани износ за издавање акта
уплаћен је у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, 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 ће о овом захтеву одлучити посебним Закључком о
заштити података.
Учесници концентрације
Подносиоци пријаве Ermaged, Wirfil и Mormont су холдинг компаније које припадају MK
Групи. MK Група је под контролом господина Миодрага Костића, који има 100% власничког
удела у привредном друштву Agri Holding AG, са регистрованим седиштем на адреси Rue StPierre 18, Fribourg, Швајцарска, матични број СНЕ-110.227.853 (у даљем тексту: Agri Holding), а
преко кога посредно контролише привредно друштво АЕС HOTELS LIMITED, друштво са
ограниченом одговорношћу, са регистрованим седиштем на адреси Griva Digeni 115, Trident
Centre, 3101, Limasol, Кипар, матични број HE 360030, а које је једини члан друштава Ermaged,
Wirfil и Mormont. У саставу MK Групе налази се више од 100 друштава која послују у
Републици Србији и у иностранству. MK Група запошљава више од 4.000 људи. Пословна
делатност МК Групе као целине је производња и трговина пољопривредним производима. МК
Група активна је у производњи шећерне репе, шећера, кукуруза, пшенице, јечма, уљане репице
и других ратарских култура уз употребу најсавременијих агротехничких мера и пољопривредне
механизације последње генерације. Такође, МК Група тргује пољопривредним производима,
вештачким ђубривом, пестицидима, меркантилним и семенским робама (попут пшенице,
кукуруза, соје), а бави се и туризмом, информационим технологијама, као и банкарским и
брокерско-дилерским пословима. МК Група је у 2018. години остварила приход од око [...] евра
на светском тржишту. У Републици Србији MK Група има 62 регистрована друштва, а чији
списак је достављен Комисији. На тржишту Републике Србије MK Група је остварила приход
од око [...] евра у 2018. години.
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Циљна друштва су део НЕТА групе која се налази под контролом Републике Аустрије.
Пословањe HETA групе тиче се максимизације наплате преузетих ненаплативих и
нестратешких дуговања некадашње банкарске групе Hypo Alpe Adria. Наиме, услед
финансијских неприлика аустријске Hypo Alpe Adria банке, одлуком Европске Комисије из јула
2014. године, средства Hypo Alpe Adria банке са свих тржишта на којима је банка била
присутна су пребачена на управљање тада новооснованом енитету НЕТА Asset Resolution AG
са циљем максимизације средстава на свим тржиштима на којима је Hypo Alpe Adria банка била
присутна, према унапред припремљеном плану и предвиђеним затварањем 2020. године.
Циљна друштва су зависна друштва НЕТА Asset Resolution AG у Словенији. Циљна друштва су
активна у сектору сервисирања наплативих и ненаплативих потраживања НЕТА групе у
Словенији, у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина у сопственом власништву, као и са
тим повезаним консултантским услугама на тржишту Словеније. Циљна друштва нису
присутна на тржишту Републике Србије.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Трансакција се тиче стицања непосредне појединачне контроле од стране Ermaged и Wirfil над
НЕТА Asset Resolution, TCK и TCV, по основу уговора о купопродаји, као и стицања, од стране
Mormont, НЕТА AG портфолија, који се састоји од ненаплативих потраживања (укључујући
камате, накнаде, провизије и остале новчане износе) која друштво НЕТА Asset Resolution AG
има према комитентима у Републици Словенији.
Комисији је достављен Уговор о купопродаји, потписан дана 20. септембра 2019. године, а који
је Комисија прихватила као ваљани правни основ посматране концентрације.
Куповина циљних друштава представља корак даље у развоју МК Групе и стратешку
инвестицију, услед интерне процене да предметна трансакција може створити додатну
вредност за МК Групу. Уз реструктуирање, повећање ефикасности и унапређење свих аспеката
пословања циљних друштава, интенција МК Групе је да интерно генерисан „know-how“ и
искуство у претходном периоду употреби у циљу максимизације поврата на уложена средства.
Трансакција има економски карактер и представља профитабилну прилику за улагање интерно
генерисаних средстава.
Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана
17. став 1. тачка 2) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода подносилаца пријаве и
циљног друштва, односно група којима припадају, остварених на светском тржишту и тржишту
Републике Србије у 2018. години, утврдила да су подносиоци пријаве имали обавезу да пријаве
концентрацију, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 2018. 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. став 1.
тачка 1) Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 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
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исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на
суседним територијама.
Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне пријаве није неопходно прецизно
дефинисати релевантна тржишта производа, јер без обзира на усвојену дефиницију, предметна
трансакција неће имати било каквих ефеката на конкуренцију у Србији, будући да друштва у
саставу MK Групе, као и циљна друштва нису присутна на релевантним тржиштима производа
у Републици Србији. Међутим, у сврху пружања комплетних информација, а имајући у виду
пословне активности циљних друштава на светском нивоу, подносиоци пријаве сматрају да се
релевантно тржиште производа може дефинисати као:
1) Релевантно тржиште сервисирања наплативих и ненаплативих потраживања;
2) Релевантно тржиште куповине, продаје и давања у закуп непокретности.
Комисија је уважила овакав предлог подносиоца пријаве имајући у виду делатности учесника
концентрације, а нарочито делатности циљних друштава која су активна на дефинисаним
релевантним тржиштима производа (циљна друштва НЕТА Asset Resolution, TCK и TCV
присутна су и на тржишту сервисирања наплативих и ненаплативих потраживања и на
тржишту куповине, продаје и давања у закуп непокретности). Комисија је такође констатовала
да у конкретном случају и за оцену ефеката предметне концентрације на тржишту Републике
Србије није неопходно било какво додатно сегментирање релевантних тржишта производа,
иако је оно могуће, јер као такво не би имало никаквог утицаја на одлуку у поступку.
Поднисилац пријаве је такође навео да нека од његових зависних друштава, а која послују на
територији Републике Србије, као регистровану делатност имају куповину и продају властитих
непокретности и изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Подносилац пријаве даље наводи да се ова друштва не баве активном продајом некретнина
нити је то примарни циљ њиховог оснивања. Ова друштва представљају део „non-core“
имовине MK Групе и њихов крајњи циљ је решавање питања средстава која нису потребна или
се више не користе за редовно пословање, односно њихова ликвидација у догледном периоду.
Наиме, ова друштва у свом власништву имају само по једну непокретност од које и потичу
приходи. Стога, ова друштва се не могу сматрати активним учесницима на релевантном
тржишту куповине, продаје и давања у закуп непокретности.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође прихватила
предлог подносиоца пријаве, а то је да се оно дефинише на националном нивоу као тржиште
Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да група подносиоца пријаве
има минималне активности на дефинисаном релевантном тржишту куповине, продаје и давања
у закуп непокретности, док на релевантном тржишту сервисирања наплативих и ненаплативих
потраживања није присутно. Циљна друштва немају никаквих активности на тржишту
Републике Србије. Стога, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће
довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на
дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији.
Учесници у концентрацији немају тржишне уделе на утврђеним релевантним тржиштима
производа, па немају ни сазнања о величини и вредности релевантних тржишта производа,
нити о тржишним уделима конкурената.
Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација након
своје реализације неће имати негативне ефекте на дефинисаним релевантним тржиштима
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производа у Републици Србији, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за
оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I
диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива решења 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 и
95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић, с.р.
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