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Објављени текст не садржи заштићене или изостављене
податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а
изостављени подаци ознаком XXX

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 6/0-02-637/2020-1, коју je дана 1. октобра 2020. године
поднелo привреднo друштвo Bain Capital Private Equity (Europe), LLP, са седиштем на
адреси 11th Floor 200 Aldersgate Street, Лондон, Енглеска, које заступа пуномоћник
адвокат Бојана Миљановић и остали адвокати из Адвокатске канцеларије
Karanović&Partners из Београда, Ресавска бр. 23, дана 23. октобра 2020. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Bain Capital
Private Equity (Europe), LLP, са седиштем на адреси 11th Floor 200 Aldersgate Street,
Лондон, Енглеска, EC 1 A 4HD, број регистрације ОС380135, над привредним друштвом
Ahlstrom-Munksjö Оуј, са главним седиштем на адреси Alvar Aallon katu 3 С, 00100
Хелсинки, Финска, број регистрације 2480661-5, куповином акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Bain Capital Private
Equity (Europe), LLP, дана 7. октобра 2020. године уплатио износ од XXX евра на рачун
Комисије за заштиту конкуренције што одговара прописаном износу за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Bain Capital Private Equity (Europe), LLP, са седиштем на адреси 11th
Floor 200 Aldersgate Street, Лондон, Енглеска, EC 1 A 4HD, број регистрације ОС380135
(у даљем тексту: подносилац пријаве), поднело је дана 1. октобра 2020. године преко
пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-637/2020-1 (даље
у тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио 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). У списима предмета се налази 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, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту
одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је ће о овом захтеву
одлучити посебним закључком о заштити података.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве припада групи друштава која је под крајњом контролом друштва
Bain Capital Investors L.L.C., са седиштем на адреси 200 Clarendon Street Boston, MA
02116, Делавер, Сједињене Америчке Државе, број регистрације 3229725 (у даљем
тексту: Bain Capital).
Bain Capital је приватна инвестициона компанија која преко својих фондова инвестира у
компаније које су активне и послују широм света у различитим привредним секторима,
као што су информационе технологије, здравство, малопродаја и роба широке
потрошње, комуникације, финансије и индустријска производња.
Према наводима у пријави, група „Bain Capital“ у Републици Србији послује преко
следећих зависних друштава:
1) Hemofarm a.d. Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, матични број
08010536, шифра делатности 2120 - производња фармацеутских препарата,
2) Stada IT Solutions d.o.o. Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац,
матични број 20958146, шифра делатности 6201 - рачунарско програмирање,
3) Velexfarm d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Проте Матеје бр. 70, Београд,
матични број 20677759, шифра делатности 4646 - трговина на велико фармацеутским
производима,
4) Сonsolis Balkan d.o.o. Subotica- u likvidaciji, са седиштем на адреси Хенрика
Сјенкијевића бр. 14, Суботица, матични број 20048778, шифра делатности 4120 –
изградња стамбених и нестамбених зграда, и
5) Preduzeće za istraživanje tržišta, javnog mnjenja i medija TMG Insights D.O.O.
BEOGRAD, са седиштем на адреси Савски трг бр. 9, Београд, матични број 17171640,
шифра делатности 7320 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења.
Сва друштва која су под контролом друштва Bain Capital-а, у смислу члана 5. Закона,
сматрају се једним учесником на тржишту.
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Ahlstrom-Munksjö Оуј, са главним
седиштем на адреси Alvar Aallon katu 3 С, 00100 Хелсинки, Финска, број регистрације
2480661-5 (у даљем тексту: Ahlstrom или циљно друштво). Циљно друштво је на
глобалном нивоу активно у производњи и продаји материјала на бази влакана, а његов
производни асортиман обухвата материјале за филтрирање, траке за самолепљиве
етикете (eng. release liners), материјале за прераду хране и пића, украсни (декор) папир,
абразивне и тракасте подлоге, електротехнички папир, материјале од стаклених влакана,
материјале од медицинских влакана, решења за дијагностику, као и низ других
специјализованих врста папира за индустријску и потрошачку крајњу употребу. Акције
друштва Ahlstrom котиране су на „Nasdaq Helsinki“ и „Stokholm“ берзама. Циљно
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друштво поседује глобалну мрежу продајних канцеларија, као и 45 погона и локација за
прераду у укупно 14 земаља. Пословање циљног друштва је организовано у пет
пословних области, и то:
1) „Решења за филтрирање и перформансе“ (eng. Filtration&performance solutions),
2) „Напредна решења“ (eng. Advanced solutions),
3) „Решења за индустрију“ (eng. Industrial solutions),
4) „Паковања за храну и техничка решења“ (eng. Food packaging & technical
solutions),
5) „Декор“ (eng. Decor solutions).
Према наводима у пријави, циљно друштво у Републици Србији нема зависна
регистрована друштва, а у 2019. години је на тржишту Републике Србије остварило око
[...]евра прихода, претежно продајом тканина од стаклених влакана.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Подносилац пријаве намерава [...]. Као акт о концентрацији, Комисији је достављен
„Уговор о пословном подухвату“, закључен 24. септембра 2020. године, [...]
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним
приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве у свету и у Републици
Србији у 2019. години проистиче да су ови приходи виши од прописаних износа
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 1. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште производа 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 исти или слични услови конкуренције, а који се
битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.
О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве било је речи у
претходном делу образложења.
Циљно друштво је у Републици Србији претежно активно у продаји тканина од
стаклених влакана по основу чега остварује већи део прихода на тржишту Републике
Србије (око [...] евра у 2019. години). Поред тога, а према наводима у пријави, циљно
друштво је у Републици Србији мањим делом активно и у продаји других производа из
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свог асортимана, као што су [...], и по основу продаје свих наведених производа је на
тржишту Републике Србије у 2019. години остварило око [...] евра прихода. Подносилац
пријаве је такође навео да ни у једној од наведених активности не постоји преклапање
учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије.
Подносилац пријаве је узимајући у обзир претежне активности циљног друштва у
Републици Србији предложио да се релевантно тржиште производа за потребе оцене
предметне концентрације дефинише као тржиште тканина од стаклених влакана (eng. the
market of Glass Fibre Tissue). Наведене тканине од стаклених влакана углавном имају
примену у грађевинарству, производњи подова и у транспортној индустрији.
Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа
роба/услуга, а нарочито претежне активности циљног друштва у Републици Србији,
Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације, релевантно тржиште
производа дефинисала као тржиште продаје тканина од стаклених влакана, прихвативши
на тај начин предлог подносиоца пријаве.
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са
чланом 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да
подносилац пријаве није присутан на дефинисаном релевантном тржишту производа у
Републици Србији. Циљно друштво је током 2019. године на тржишту Републике Србије
продало [...] тона производа који припадају дефинисаном релевантном тржишту
производа, остваривши око [...] евра прихода по том основу. С обзиром на то да циљно
друштво у Републици Србији [...]учесници у концентрацији немају информације о
укупној величини дефинисаног релевантног тржишта производа нити о највећим
конкурентима на њему.
Узимајући у обзир наведено Комисија је закључила да предметна концентрација неће
довести до хоризонталних преклапања на релевантном тржишту производа у Републици
Србији. Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације неће
проузроковати негативне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту
производа у Републици Србији.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
чл. 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива 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:
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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 достављања 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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