Република Србија

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

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-677/2020-4
Датум: 10. новембар 2020. године

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 6/0-02-677/2020-1, коју је дана 22. октобра 2020. године поднело
привредно друштво MET Renewables Holding AG, са седиштем на адреси Baarestrasse 141,
Цуг, Швајцарска, које заступа пуномоћник адвокат Срђана Петронијевић из Београда,
Булевар војводе Бојовића 6-8, дана 10. новембра 2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва MET Renewables Holding
AG, са седиштем на адреси Baarestrasse 141, Цуг, Швајцарска, број регистрације CHE401.688.122, над привредним друштвом „ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЬР БЬЛГАРИЯ“ ЕАД, са
седиштем на адреси пл. Позитано 2, ет. 5, Софија, Бугарска, број регистрације 175443288,
укључујући његова зависна друштва у Бугарској, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво MET Renewables Holding AG, дана
2. новембра 2020. године уплатио износ од XXX евра, на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво MET Renewables Holding AG, са седиштем на адреси Baarestrasse 141,
Цуг, Швајцарска, број регистрације CHE- 401.688.122 (у даљем тексту: подносилац пријаве
или друштво MET), поднело је дана 22. октобра 2020. године, преко пуномоћника пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-677/2020-1 (у даљем тексту: пријава).
Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве, 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 5/16). 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 о овом захтеву
одлучила посебним закључком о заштити података.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, друштво MET, представља новоосновано друштво које, према
наводима у пријави, [...]. Друштво MET припада групи друштава којом као матично
друштво управља друштво MET Holding AG, са седиштем на адреси Baarestrasse 141, Цуг,
Швајцарска, број регистрације CHE- 135.897.834 (у даљем тексту: MET група). Крајњи
већински власник MET групе је физичко лице Benjámin Lakatos. MET група друштава
представља интегрисану европску компанију активну у области енергетике, која
запошљава преко 1600 људи у Аустрији, Бугарској, Хрватској, Мађарској, Италији,
Литванији, Румунији, Србији, Словачкој, Шпанији, Швајцарској, Турској, Украјини и
Великој Британији. Активности ове групе друштава се односе на трговину природним
гасом, нафтом, течним природним и течним нафтним гасом, као и на производњу и
продају електричне енергије.
У Републици Србији, MET група поседује следећа регистрована зависна друштва:
MET SRB d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 48а, Београд,
матични број 20952920, претежна регистрована делатност: трговина електричном
енергијом (шифра делатности: 3514), које је претежно активно у продаји течног
нафтног гаса и пентан-хексан фракције,
2. Pepo Energy доо, са седиштем на адреси Јужна индустријска зона бр. 14, Ново
Милешево, матични број 21471607, претежна регистрована делатност: производња
електричне енергије (шифра делатности: 3511), [...],
3. NIS MET Energowind д.о.o., са седиштем на адреси Омладинских бригада бр. 90 д,
Београд, матични број 20107901, претежна регистрована делатност: производња
електричне енергије (шифра делатности: 3511), које према наводима у пријави
представља заједничко улагање Нафтне индустрије Србије и MET групе,
4. Wind Park Пландиште д.o.o., са седиштем на адреси Омладинских бригада бр. 90 д,
Београд, матични број 20683066, претежна регистрована делатност: производња
електричне енергије (шифра делатности: 3511), које је активно у развоју ветропарка
инсталисаних капацитета 102 MW на локацији у Пландишту, општина Вршац.
1.

Сва зависна друштва која су под контролом MET групе се, у смислу члана 5. Закона,
посматрају као један учесник на тржишту.
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним
друштвом „ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЬР БЬЛГАРИЯ“ ЕАД, са седиштем на адреси пл. Позитано
2, ет. 5, Софија, Бугарска, број регистрације 175443288 (у даљем тексту: Enel Green
Бугарска или циљно друштво). Циљно друштво је холдинг друштво чије се пословне
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активности односе на управљање својим зависним друштвима у Бугарској која су такође
предмет стицања контроле. Комисији је достављена листа зависних друштава циљног
друштва која су обухваћена предметном трансакцијом. Зависна друштва циљног друштва
су активна у изградњи и управљању ветроелектранама и у производњи електричне
енергије из обновљивих извора енергије, при чему свако од ових друштава управља
ветрогенератором номиналне снаге од 3 MW. Циљно друштво се тренутно налази под
контролом друштва Enel Green Power S.р.A., са седиштем на адреси Viale Regina
Margherita 125, Рим, Италија, и припада „Enel групи“ друштава која је под крајњом
контролом друштва Enel S.p.A., са седиштем на адреси Viale Regina Margherita 137, Рим,
Италија. Enel група, према наводима подносиоца пријаве, у Републици Србији поседује
једно зависно регистровано друштво које није обухваћено предметном трансакцијом.
Према наводима у пријави, циљно друштво у Републици Србији не поседује регистрована
зависна друштва нити остварује приход на тржишту Републике Србије.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји закључен 12.
октобра 2020. године, између друштва MET у својству купца, друштва MET Holding AG, у
својству гаранта, и друштва Enel Green Power S.р.A., у својству продавца 100% удела у
циљном друштву.
У складу са наведеним Уговором, циљно друштво и његова зависна друштва ће након
спровођења предметне концентрације бити у потпуном власништву и под индивидуалном
контролом подносиоца пријаве.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2.
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 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 одредбама члана 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.
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Подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене предметне концентрације
релевантно тржиште производа може дефинисати у складу са активностима циљног
друштва, као тржиште производње и снабдевања на велико електричном енергијом из
обновљивих извора енергије (ветропаркови).
Група друштава којој припада подносилац пријаве је у Републици Србији претежно
активна у продаји течног нафтног гаса и пентан-хексан фракције, [...], а поред тога
посредством зависног друштва Wind Park Пландиште д.o.o. Београд активна је у развоју
ветропарка инсталисаног капацитета 102 MW на локацији у Пландишту, општина Вршац.
Наведени ветропарк је још увек у фази развоја и друштво Wind Park Пландиште д.o.o.
Београд још увек не остварује приходе по основу производње електричне енергије у њему.
Циљно друштво је посредством својих зависних друштава активно у производњи
електричне енергије у електранама на ветар у Бугарској.
Ветропарк чини група ветрогенератора на истој локацији који се користе за производњу
електричне енергије. У Републици Србији, Законом о енергетици („Службени гласник РС”,
бр. 145/14 и 95/18 - др. закон), прописано је да су питања у области обновљивих извора
енергије у надлежности Владе, односно министарства надлежног за послове енергетике, а
Агенција за енергетику Републике Србије надлежна је за издавање и одузимање лиценце за
обављање делатности производње електричне енергије и комбиновану производњу
електричне и топлотне енергије из обновљивих извора енергије.
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито
активности циљног друштва, као и своју претходну праксу, Комисија је за потребе оцене
предметне концентрације, дефинисала два релевантна тржишта производа:
1. тржиште развоја, изградње и управљања ветропарковима, и
2. тржиште производње и велепродаје електричне енергије.
За потребе оцене предметне концентрације, 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 циљно
друштво није присутно на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици
Србији. Група друштава којој припада подносилац пријаве у Републици Србији поседује
ветропарк „Пландиште“, који је још увек у фази развоја. [...].
На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће
довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на
дефинисаним релевантним тржиштима 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 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
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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 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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