
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјекта „EOS Invest GmbH“, Хамбург, 

Савезна Република Њемачка и „IFC“, Washington, Сједињене Америчке Државе 
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Број: УП-01-26-1-004-11/22 

Сарајево, 27.04.2022. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је, на основу члана 25. став (1) и члана 42. став 

(2), а у вези са чланом 14. став (1) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 

76/07 и 80/09),  рјешавајући по Пријави концентрације привредних субјеката „EOS Invest EE 

GmbH“, Steindamm 71, 20099 Хамбург, Савезна Република Њемачка и „International Finance 

Corporation“, 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 Сједињене Америчке 

Државе, поднесеној путем пуномоћника адвоката Минеле Шеховић, Франца Лехара бб, 71000 

Сарајево, Босна и Херцеговина, запримљеној дана 14.01.2022. године под бројем: УП-01-26-1-

004-1/22, на 103. (стотинутрећој) сједници одржаној дана  27.04.2022. године,  донио 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредних субјеката „EOS Invest EE GmbH“, 

Steindamm 71, 20099 Хамбург, Савезна Република Њемачка и „International Finance 

Corporation“, 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 Сједињене Америцке 

Државе, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) 

Закона о конкуренцији. 

 

2. Обвезују се привредни субјекти „EOS Invest EE GmbH“, Steindamm 71, 20099 Хамбург, 

Савезна Република Њемачка и „International Finance Corporation“, 2121 Pennsylvania 

Avenue, NW Washington, DC 20433 Сједињене Америчке Државе, да уплате 

административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ (хиљаду конвертибилних марака) 

у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

3. Овај Закључак биће објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', службеним гласницима 

ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

запримио, дана 14.01.2022. године под бројем: УП-01-26-1-004-1/22, Пријаву  концентрације (у 

даљем  тексту: Пријава) привредних субјеката „EOS Invest EE GmbH“, Steindamm 71, 20099 

Хамбург, Савезна Република Њемачка и „International Finance Corporation“, 2121 Pennsylvania 

Avenue, NW Washington, DC 20433 Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: Подносиоци 

пријаве), поднесену путем пуномоћника, адвоката Минеле Шеховић, Франца Лехара бб, 71000 

Сарајево, Босна и Херцеговина, у којој се наводи да Подносиоци пријаве намјеравају 

успоставити заједничко улагање, као суинвеститори, преко фонда Creditable Opportunities Fund 

SCA SICAV-RAIF  (у даљем тексту Фонд), на начин да ће основати подфонд, односно 

Creditable Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF – Creditable Sub – Fund 1 (у даљем тексту: 

Подфонд),  у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон).  

  

Подносиоци пријаве су путем пуномоћника, дана 29.01.2022. године поднеском број: УП-01-

26-1-004-2/22, самоиницијативно допунили поднесену Пријаву, на начин да је уплаћена 

недостајућа административна такса, те којом је извршена исправка претходно достављених 

података. 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

         Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 



 

 3 

Након увида у Пријаву, утврђено је да иста није потпуна, те је Подносиоцу пријаве, актом број: 

УП-01-26-1-004-2/22 од дана 09.02.2022. године, упућен захтјев за допуном у смислу 

достављања релевантних података и докумената, као и актом број: УП-01-26-1-004-7/22 од 

17.03.2022.године, све у складу са Одлуком о начину подношења пријаве и критеријума за 

оцијену концентрације привредних субјеката (Службени гласник БиХ бр. 34/10) (у даљем 

тексту: Одлука) 

 

Подносилац пријаве је, поднесцима запримљеним под бројевима: УП-01-26-1-004-6/22 од 

10.03.2022.године и УП-01-26-1-004-8/22 од 28.03.2022.године, доставио тражене податке. 

 

Пријава намјере концентрације је поднесена у законом прописаном року, у смислу члана 16. 

став (1) Закона. 

 

Конкуренцијски савјет је у смислу члана 30. став (3) Закона, издао Потврду о комплетној и 

уредној пријави број: УП-01-26-1-004- 9/22 дана 26.04.2022. године. 

 

Подносилац пријаве је навео да ће Пријава за оцјену допуштености концентрације бити 

поднесена и надлежним тијелима за конкуренцију у Румунији и  Републици Србији. 

 

1.  Учесници предметне концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти „EOS Invest EE GmbH“, Steindamm 71, 20099 

Хамбург, Савезна Република Њемачка и „International Finance Corporation“, 2121 Pennsylvania 

Avenue, NW Washington, DC 20433 Сједињене Америчке Државе. 

 

1.1. Привредни субјекат „EOS Invest EE GmbH“, Стеиндамм 71, 20099 Хамбург, Савезна 

Република Њемачка 

 

Привредни субјекат „EOS Invest EE GmbH“, Steindamm 71, 20099 Хамбург, Савезна Република 

Њемачка, регистровано под матичним бројем ХРБ 118536 (у даљем тексту: ЕОС) у и налази се 

у 100% власништву друштва EOS Holding GmbH, матичног друштва ЕОС групе, међународног 

добављача прилагођених финансијских услуга. Основна дјелатност друштва је куповина 

необезбијеђених и обезбијеђених дужничких портфолија.  

EOS Holding GmbH (ЕОС група) је надаље дио шире Otto grupe – Otto GmbH & Co KG, у чијем 

је искључивом (100% власништву) која послује на глобалном нивоу у области трговине на 

мало и услуга које се односе на трговину на мало.  

Otto група има једно зависно друштво основано у Босни и Херцеговини - EOS Matrix д.о.о. 

Сарајево, Трг солидарности 2А, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, који је уписан у 

регистру привредних субјеката Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем: 65-01-0350-

08, те је једини члан друштва EOS Matrix – са 100% учешћа, привредни субјекат EOS 

International Beteilgungs – Verwaltungsgesellschaft mbH, са сједиштем на адреси Steindamm 71, 

20099 Хамбург, СР Њемачка. 

Привредни субјекат EOS Matrix послује у сектору управљања потраживањима у Босни и 

Херцеговини, те су основне дјелатности друштва куповина  и наплата потраживања у име и за 

рачун клијента. 

 

1.2.  Привредни субјекат „International Finance Corporation“, 2121 Pennsylvania Avenue, 

NW    Washington, DC 20433 Сједињене Америцке Државе 

 

Привредни субјекат „International Finance Corporation“, 2121 Pennsylvania Avenue, NW 

Washington, DC 20433 Сједињене Америцке Државе (у даљем тексту: ИФЦ) је чланица Групе 
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Свјетске банке и највећа је глобална развојна институција усмјерена на приватни сектор у 

земљама у развоју. ИФЦ помаже државама да развију своје приватне секторе на разне начине, 

између осталог путем: (и) улагања у друштва преко кредита, улагања у капитал, дужничких 

вриједносних папира и гаранција; (ии) мобилизације капитала од других повјерилаца и улагача 

преко учешћа у кредитирању, паралелних зајмова и других средстава; (иии) савјетовања 

пословања и влада да подстакну приватно улагање и унаприједе климу за улагање. 

 

Организације које чине Групу Свјетске банке су у власништву влада нација чланица, које имају 

моћ коначног одлучивања унутар организација по свим питањима, укључујући политику, 

финансијска или питања чланства. ИФЦ је тренутно у власништву 185 држава чланица. 

ИФЦ нема мрежу дистрибуције или малопродаје у Босни и Херцеговини, као нити зависна 

друштва у Босни и Херцеговини.  

ИФЦ је обезбиједио финансирање појединим субјектима за улагања, који су пак стекли 

неквалитетне кредите у Босни и Херцеговини. 

 

1.3.  Оснивање друштва заједничког улагања (Подфонд) - Creditable Opportunities Fund 

SCA SICAV-RAIF Creditable Sub - Fund (предмет концентрације) 

 
Предложена трансакција се односи на оснивање друштва заједничког улагања - Creditable 

Opportunities Fund SCA SICAV-RAIF Creditable Sub - Fund 1 (у даљем тексту: Подфонд) од 

стране суинвеститора ЕОС и ИФЦ, преко постојећег фонда - Creditable Opportunities Fund SCA 

SICAV – RAIF (у даљем тексту: Фонд), чији је комплементар („генерални партнер“) повезано 

друштво ЕОС-а.  Фонд је основан 2. децембра 2021. године као инвестиционо друштво са 

варијабилним капиталом (société  d'investissement à capital variable) које је организовано као 

резервисани алтернативни инвестициони фонд са више подфондова, у форми корпоративног 

партнерства ограниченог акцијама (société en commandite par actions – S.C.A.). Генерални 

партнер Фонда је Creditable Investment Partners S.à r.l. приватно друштво са ограниченом 

одговорношћу, основано у складу са законима Великог Војводства Луксембург, са 

регистрованим сједиштем на адреси 1, Boulevard de la Foire, Л-1528 Луксембург, Велико 

Војводство Луксембург, и које је регистровано у луксембуршком Регистру трговине и 

привредних друштава (Registre de Commerce et des Sociétés) под бројем Б262127, односно 

повезано је друштво ЕОС-а.  

Намјеравани Подфонд ће бити под заједничком контролом друштава ЕОС и ИФЦ, те је 

предвиђено је да ће Подфонд бити одвојени портфолио Фонда, у складу са чланом 49. Закона 

РАИФ (Луксембуршки закон о резервисаним алтернативним инвестиционим фондовима).  

Друштвима ЕОС и ИФЦ ће се придружити још један румунски суинвеститор, (..)*1 (у даљем 

тексту: Румунски суинвеститор), чији ће контролни утицај бити строго ограничен на улагања 

Подфонда у Румунији, односно неће имати контролни утицај над улагањем Подфонда у Босни 

и Херцеговини. 

Подфонд ће се односити на засебни дио активе и пасиве Фонда по основу Закона РАИФ, са 

искључивим циљем улагања у циљну имовину, куповине и/или стицања циљне имовине, (..). 

Подфонд ће бити у могућности да успостави зависна друштва која се односе на циљно 

тржиште, друштво, партнерство или било који други субјекат у искључивом, директном или 

индиректном власништву Подфонда, за потребе стицања циљне имовине на том циљном 

тржишту. 

ЕОС и ИФЦ желе да изврше заједничко улагање у Подфонд и да учествују у свим 

портфолијима које држи Подфонд, у складу са условима и одредбама Оквирног уговора, 

документа који ће ступити на снагу након прибављања одобрења за спровођење концентрације 

 
1 (..)* - Податак представлја пословну тајну 
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и који је припадајући акт Уговора о упису капитала. Заједничка контрола коју врше ЕОС и 

ИФЦ произлази из услова и одредаба предвиђених Оквирним уговором, који ће омогућити 

друштвима ИФЦ и ЕОС да утврде стратешко комерцијално понашање Подфонда. (..). 

Румунски суинвеститор  ће учествовати у заједничком улагању са ЕОС-ом и ИФЦ-ом у 

Подфонду, само у портфолијима који се налазе у Румунији, у складу са одредбама и условима 

Оквирног уговора. (..). 

У Босни и Херцеговини планирани Подфонд ће, према предложеној трансакцији, пословати у 

сектору куповине потраживања, односно стицат ће портфолије обезбијеђених неквалитетних 

кредита. Исти ће бити засебан учесник на тржишту, активно присутан на тржишту за куповину 

потраживања тек након што купи свој први портфолио неквалитетних кредита. 

 

1.3.1. Функције Подфонда и механизми заједничке контроле 

 

Подфонд ће обављати функције независног привредног субјекта на дугорочној основи, на 

сљедећи начин: 

- (..);  

- (..); 

- (..); 

- (..). 

(..). 

(..). 

(..). 

(..). 

 

2. Правни основ и правни облик намјераване концентрације 

 

Правни основ намјераване концентрације представља Уговор о упису капитала, закључен (..) 

између ученика у концентрацији, а у вези са оснивањем и контролом над Подфондом. 

 

(..). 

 

Правни облик концентрације је заједничко улагање на дугорочној основи (joint venture), према 

члану 12. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији.  

      

3. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о 

утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга које су предмет 

обављања дјелатности на одређеном географском тржишту. 

  

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта у производном смислу, 

релевантно тржиште обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове 

битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  

 

Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којем 

привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или 
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довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликује од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

На основу дјеловања учесника концентрације, релевантним тржиштем предметне 

концентрације у географском смислу утврђено је подручје Босне и Херцеговине. 

 

Релевантно тржиште у производном смислу је тржиште за куповину потраживања, у складу са 

будућим активностима друштва заједничког улагања које ће пословати на тржишту куповине 

потраживања.  

 

У складу са наведеним, као релевантно тржиште предметне концентрације се одређује 

тржиште за куповину потраживања у Босни и Херцеговини. 

 

3.1.  Анализа релевантног тржишта 

 

Подаци који се односе на учеснике концентрације, односно процјену њихових тржишних 

учешћа, уз процјену тржишних учешћа главних конкурента на релевантном тржишту куповине 

потраживања у Босни и Херцеговини у 2021. години, исказани су у Табели 1: 

            
Табела 1. 

  Извор: Подаци из Пријаве;  

  *(..) 

    

Вриједности на основу којих су израчуната тржишна учешћа односе се на номиналне 

вриједности (Face Value) ненаплативих потраживања (НПЛ) које свака страна и њихови 

конкуренти држе у датом тренутку. Номинална вриједност одражава номиналну неизмирену 

изложеност, односно износе неизмиреног дијела неквалитетних кредита. 

 

Према подацима приказаним у Табели бр. 1, заједничко тржишно учешће учесника 

концентрације у 2021. години износио је (..)%, односно исти није већи од 40%, у смислу члана 

14. став (1) под б) Закона. 

 

4.  Оцјена Пријаве концентрације 

 

Тржиште за куповину потраживања у Босни и Херцеговини у 2021. години 

Ред. 

бр.     

    Привредни субјекат Номинална вриједност 

неквалитетних кредита 

(КМ) 

         Тржишно учешће(%) 

1.         ЕОС (..) (..) 

2.         ИФЦ (..) (..) 

3. (..) (..) 
(..) 

4. (..) (..) (..) 

5. (..) (..) (..) 

   6.                    (..) (..) (..) 

                   Укупно 1+2: (..) (..) 

Укупно: (..) 100 
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Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) 

Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом 

роба и/или услуга на свјетском нивоу износе 100.000.000,00 КМ, по завршном рачуну у години 

која је претходила предметној концентрацији, и да укупан приход сваког од најмање два 

привредна субјекта, учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на тржишту 

Босне и Херцеговине, износи најмање 8.000.000,00 КМ, или ако је заједничко тржишно учешће 

учесника концентрације на релевантном тржишту веће од 40,0% 

 

Годишњи приход учесника концентрације представља укупне приходе (без пореза на додану 

вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на тржишту 

Босне и Херцеговине) у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријума за оцјену концентрација привредних субјеката.   

  

Укупни годишњи приходи учесника концентрације, за 2021. годину (изражен у 

конвертибилним маркама, користећи средњи курс Централне банке Босне и Херцеговине на 

дан 31.12.2021. године), су сљедећи:    
 
                 

                                                                          Табела 2.                                                                                                                       

          

 

ЕОС група 

 

 

ЕУР 

 

КМ 

 

Босна и Херцеговина 

 

 

(..) 

 

(..) 

 

Свијет 

 

 

(..) 

 

(..) 

 

 

ИФЦ 

 

 

ЕУР  

 

КМ  

 

Босна и Херцеговина 

 

 

(..) 

 

(..) 

 

Свијет 

 

 

(..) 

 

(..) 

 
Извор: подаци из Пријаве 

 

Према подацима из Пријаве учесници концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1) 

тачка а)  Закона.  

  

Такође, с обзиром да учесници  концентрације нису испунили нити услов из члана 14. став (1) 

тачка б) у погледу укупно оствареног прихода на тржишту Босне и Херцеговине, као и 

заједничког тржишног учешћа на релевантном тржишту, утврђено је да Подносиоци пријаве 

нису били у обавези поднијети пријаву концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона, те је 

одлучено као у диспозитиву.   

 

 

5.   Административна такса 
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На овај Закључак Подносилац пријаве, у складу са чланом 2. тарифни број 108. став 1. под ц) 

Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом (''Службени гласник БиХ'', бр. 30/06, 18/11 и 75/18), је обавезан 

платити административну таксу у износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

6.   Поука о правном лијеку 

 

Против овог Закључка није допуштена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 

30 дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка. 

 

    

 

 

Предсједник 

 

             Др сц.  Амир Каралић 

 

 

 

 

Доставити: 

- Подносилац Пријаве 

- У спис 

 


