Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-655/2020-4
Датум: 29. октобар 2020. године

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
49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-655/2020-1, коју је дана
12. октобра 2020. године, поднело привредно друштво EQT Fund Management
S.à.r.l., са седиштем на адреси 26А Boulevard Roya1, L-2449 Луксембург,
Луксембург, које заступа пуномоћник адвокат Срђана Петронијевић из oртачког
адвокатског друштва „Моравчевић, Војновић и Партнери“, из Београда, Булевар
војводе Бојовића 6-8, дана 29. 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 EQT Fund
Management S.àr.l., са седиштем на адреси 26А Boulevard Roya1, L-2449
Луксембург, Луксембург, број регистрације В167972, над пословањем привредног
друштва Chr. Hansen Holding A/S, са седиштем на адреси Bøge Alle 10-12, DK-2970
Hørsholm, Данска, број регистрације 28318677, које се односи на производњу и
продају природних боја које се користе у производњи хране и пића и повезаних
производа и услуга.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 21. октобра 2020. године на
рачун Комисије за заштиту конкуренције уплатио износ од XXX евра што одговара
прописаном износу за издавање решења у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво EQT Fund Management S.àr.l., са седиштем на адреси 26А
Boulevard Roya1, L-2449 Луксембург, Луксембург, број регистрације В167972 (у
даљем тексту: подносилац пријаве), поднело је дана 12. октобра 2020. године,
преко пуномоћника адвоката Срђанe Петронијевић, из oртачког адвокатског
друштва „Моравчевић, Војновић и Партнери“ пријаву концентрације која је
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заведена под бројем 6/0-02-655/2020-1 (у даљем тексту: пријава), са предлогом да
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију у скраћеном поступку. 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.
Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве
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 5/16).
Подносилац пријаве је 20. октобра 2020. године, доставио Комисији и захтев за
одређивање мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и
њеним прилозима, o чему је одлучено посебним закључком.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве припада EQT групи друштава и налази се под крајњом
контролом привредног друштва [...] (у даљем тексту: EQT група). EQT група
поседује преко 62 милијарде евра у прикупљеном капиталу посредством 19
активних фондова и око 40 милијарди евра у имовини под својом управом, а
инвестициони фондови који је чине поседују портфолио друштва у Европи, Азији
и у Сједињеним Америчким Државама. Комисији је као прилог пријаве достављен
списак портфолио друштава која чине EQT групу, укључујући кратак опис
њихових пословних активности. Према наводима у пријави, у предметној
трансакцији релевантан је фонд „EQT IX“, основан у јулу 2020. године с циљем
улагања примарно у Европи са фокусом на северну Европу.
У Републици Србији, EQT група поседује регистровано зависно друштво Azelis
d.o.o. Вeograd, са седиштем на адреси Топличин венац бр. 3/II, Београд, матични
број 17323423, претежна регистрована делатност: трговина на велико хемијским
производима (шифра делатности: 4675). Друштво Azelis d.o.o. је у Републици
Србији и у суседним државама активно у дистрибуцији специјализованих
хемикалија које представљају сировине за прехрамбену индустрију, производњу
производа за одржавање домаћинстава и личну негу, као и производњу премаза.
[...]
[...]
Предметном трансакцијом обухваћено је пословање које се односи на производњу
и продају природних боја за производњу хране и пића, укључујући повезане
производе и услуге, у власништву друштва Chr. Hansen Holding A/S, са седиштем
на адреси Bøge Alle 10-12, DK-2970 Hørsholm, Данска, број регистрације 28318677
(у даљем тексту: циљно пословање). Циљно пословање обухвата пословну
јединицу друштва Chr. Hansen Holding A/S под називом „Дивизија за природне
боје“ (eng. „Natural Colors Division“, у даљем тексту: NCD), коју чини друштво
Chr. Hansen Natural Colors А/S, ca седиштем на адреси Вøgе Аllе 10-12, DK2970
Hørsholm, Данска, број регистрације 35638784, као и уделе и имовину у другим
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зависним друштвима друштва Chr. Hansen Holding A/S, која је у вези са
производњом природних боја. Циљно пословање развија, производи и продаје
(углавном природне) боје које се користе у производњи млечних и кондиторских
производа, сладоледа, дијететских суплемената и др.
Према наводима у пријави, циљно пословање не поседује нити обухвата имовину и
друштва регистрована у Републици Србији, а у 2019. години је на тржишту
Републике Србије остварило приход од око [...] евра, продајом природних боја за
прехрамбене употребе.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предложене трансакције, Комисији је достављен „Главни уговор
о преносу“, закључен 26. септембра 2020. године, [...]
У складу са наведеним, након спровођења предметне концентрације циљно
пословање ће бити под појединачном посредном контролом подносиоца пријаве.
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 годишњим приходима групе друштава којој припада
подносилац пријаве, оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике
Србије у 2019. години, проистиче да су ови приходи виши од 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 чланом
63. став 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 исти или слични
услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на
суседним територијама.
Подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне
концентрације релевантно тржиште производа дефинише у складу са активностима
циљног пословања у Републици Србији, и то као тржиште за природне боје.
О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве већ је било речи
у претходном делу овог образложења.
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Циљно пословање је активно у производњи природних и, у ограниченој мери,
вештачких боја које се користе у производњи хране и пића. При томе, продаја
природних боја за наведене употребе чини око /90-100/% прихода циљног
пословања, док преосталих /0-10/% прихода представља продаја вештачких боја.
Подносилац пријаве сматра да природне и вештачке боје за прехрамбене употребе
чине засебна релевантна тржишта производа због ценовних разлика, различитих
преференција потрошача и различитих производних процеса. Циљно пословање је
на тржишту Републике Србије посредно присутно у продаји природних боја за
производњу прехрамбених производа и пића.
Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа
роба/услуга, а нарочито активности циљног пословања, Комисија је за потребе
оцене предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинисала као
тржиште производње и велепродаје природних боја за прехрамбене употребе.
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике
Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да
група друштава којој припада подносилац пријаве није присутна на релевантном
тржишту производа у Републици Србији. Циљно пословање је у 2019. години, на
тржишту Републике Србије остварило приход од око [...] евра продајом производа
на релевантном тржишту, са тржишним уделом од /20-30/-/20-30/%, према
наводима у пријави. Циљно пословање не обухвата друштва регистрована у
Републици Србији, а своје производе на тржиште пласира [...].
На основу навода у пријави, Комисија је констатовала да ће подносилац пријаве
преузети постојеће тржишни удео циљног пословања у Републици Србији, из чега
се закључује да ће структура на дефинисаном релевантном тржишту производа у
Републици Србији остати непромењена.
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања. Комисија је разматрала
и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације
у Републици Србији.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да
су испуњени услови дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог
разлога, одлучено је као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива, донета је применом члана 65. ст. 5. Закона као и
члана 2. ст. 1. тач. 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.
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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 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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