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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 привредног субјекта „B&C KB Holding
GmbH“ друштво са ограниченом одговорношћу, Universitätsring 14, 1010 Беч, Република
Аустрија, поднесеној путем пуномоћника адвоката Езмане Турковић и Џане СмаилагићХромић из Адвокатског друштва Марић&ЦО д.о.о. Сарајево, Мехмеда Спахе 26, 71000
Сарајево, Босна и Херцеговина, запримљеној дана 01.06.2021. године под бројем: УП-01-26-1021-1/21, на 92. (деведесетдругој) сједници одржаној дана 15.09.2021. године, донио
ЗАКЉУЧАК
1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „B&C KB Holding GmbH“ друштво
са ограниченом одговорношћу, Universitätsring 14, 1010 Беч, Република Аустрија, ради
непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о
конкуренцији.
2. Обвезује се привредни субјекат „B&C KB Holding GmbH“ друштво са ограниченом
одговорношћу, Universitätsring 14, 1010 Беч, Република Аустрија, да уплати
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.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је
запримио, дана 01.06.2021. године под бројем: УП-01-26-1-021-1/21, Пријаву концентрације (у
даљем тексту: Пријава) привредног субјекта „B&C KB Holding GmbH“ друштво са
ограниченом одговорношћу, Universitätsring 14, 1010 Беч, Република Аустрија (у даљем
тексту: Подносилац пријаве), поднесену путем пуномоћника, адвоката Езмане Турковић и
Џане Смаилагић- Хромић из Адвокатског друштва Марић&ЦО д.о.о. Сарајево, Мехмеда Спахе
26, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, у којој се наводи да Подносилац пријаве намјерава
стећи појединачну контролу над привредним субјектом „Atlas Flexibiles GmbH“ д.о.о
Römerstraße 12, 87437 Кемптен, Савезна Република Њемачка (Atlas Flexibiles д.о.о. или Циљно
друштво), стицањем 80% учешћа у Циљном друштву, у смислу члана 12. став (1) тачке б) (1) и
(2) Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон).
Конкуренцијски савјет је од Подносиоца пријаве запримио поднесеке којима се врши допуна
поднесене Пријаве, и то: поднесак број: УП-06-26-1-021-2/21 од дана 14.06.2021 године,
поднесак број: УП-06-26-1-021-3/21 од дана 16.06.2021. године, поднесак број: УП-06-26-1021-4/21 од дана 01.08.2021. године. Након увида у Пријаву, утврђено је да иста није потпуна,
те је Подносиоцу пријаве, актом број: УП-06-26-1-021-5/21 од дана 08.07.2021. године, упућен
захтјев за допуном у смислу достављања релевантних података и докумената, 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)
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Подносилац пријаве је, поднеском запримљеним под бројем: УП-06-26-1-021-6/21 дана
21.07.2021. године, поднеском запримљеним под бројем: УП-06-26-1-021-7/21 дана 23.07.2021.
године и поднеском запримљеним под бројем: УП-06-26-1-021-8/21 дана 11.08.2021. 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-01-26-1-021- 9/21 дана 14.09.2021. године.
Подносилац пријаве је навео да је Пријава за оцјену допуштености концентрације поднесена и
надлежним тијелима за конкуренцију у Европској комисији, Русији и Украјина.
1.

Учесници предметне концентрације

Учесници концентрације су привредни субјекти „B&C KB Holding GmbH“ друштво са
ограниченом одговорношћу, Universitätsring 14, 1010 Беч, Република Аустрија, као купац,
привредни субјекти Atlas Flexibiles Coöperatief U.A, Strawinskylaan 1033, Toren C-10,
Амстердам, Низоземска и Lindsay Goldberg Europe GMbH, Breite Strasse 67-69, 40213
Düsseldorf, Њемачка, као продавци и привредни субјекат „Atlas Flexibiles GmbH“ д.о.о
Römerstraße 12, 87437 Кемптен, Савезна Република Њемачка, као Циљно друштво.
1.1. Привредни субјекат ,,B&C KB Holding GmbH“ друштво
одговорношћу, Universitätsring 14, 1010 Беч, Република Аустрија

са

ограниченом

Привредни субјекат ,,B&C KB Holding GmbH“ друштво са ограниченом одговорношћу,
Universitätsring 14, 1010 Беч, Република Аустрија, регистровано од бројем ФН 470503т (у
даљем тексту: B&C KB Holding) у Трговачком регистру Републике Аустрије и налази се у 100%
власништву друштва B&C Holding Österreich GmbH.
Друштво B&C Holding Österreich GmbH, као 100% власник привредног субјекта B&C KB
Holding, је друштво са ограниченом одговорношћу основано према аустријским законима, са
сједиштем у Universitätsring 14, 1010 Беч, регистровано под бројем ФН 461491п у Трговачком
регистру Републике Аустрије, те представља крајње друштво Grupe B&C Holding (приватне
фондације).
Као холдинг друштво, B&C Holding не обавља никакве пословне операције – његова једина
сврха је држање учешћа (100%) у привредном субјекту B&C KB Holding и, индиректно, у
другим друштвима у Групи подносиоца и њеним портфолио компанијама.
B&C Holding не остварује никакав оперативни приход с обзиром на чињеницу да је холдинг
друштво.
B&C Holding је даље у потпуном власништву B&C Фондације, приватне фондације која нема
чланове или корпорацију или физичко лице под чијом је контролом. Сврха B&C фондације је
подстицање предузетништва у Аустрији.
Осим ових субјеката, Група подносиоца се састоји од додатних B&C друштава које имају исто
сједиште и регистровану адресу као и B&C Holding и које обављају активности подхолдинг
друштава, трговачких и услужних друштава или друштава чија је сврха држање некретнина у
Бечу. Група подносиоца има три потпуно консолидоване портфолио компаније (повезана
друштва)¸ која немају подружнице у Босни и Херцеговини - AMAG Austria Metall AG, Lenzing
AG и Semperit AG Holding, а учешћа у ове три компаније су у директном власништву
привредног субјекта B&C KB Holding.

3

1.1.1.

Привредни субјекат AMAG Austria Metall AG, Lamprechtshausener Straße 61, P.O.Box
3, 5282 Braunau-Ranshofen, Република Аустрија

Привредни субјекат AMAG Austria Metall AG, Lamprechtshausener Straße 61, P.O.Box 3, 5282
Braunau-Ranshofen, Република Аустрија, регистрован је под бројем ФН 310593 ф, је матична
компанија друштва унутар AMAG групе. AMAG група је глобални произвођач примарног
алуминијума и висококвалитетних производа од лијеваног и ваљаног алуминијума који се
користе у широком спектру индустрија, као што су ваздухопловство, аутомобилска индустрија,
спортска роба, расвјета, машинство, грађевинарство и индустрија амбалаже. Своје производе
од алуминијума продаје у мањем обиму и на територији Босне и Херцеговине
Акције друштва AMAG Austria Metall AG су листиране на Бечкој берзи и његов главни
акционар је Група Подносиоца – B&C Grupa, која директно и индиректно држи 52,7% акција у
основном капиталу друштва, што га чини портфолио компанијом, односно повезаним
друштвом Групе Подносиоца.
AMAG група се састоји од подружница друштва AMAG AG које су основане и које послују
широм свијета. AMAG Austria Metall AG нема регистровану подружницу у Босни и
Херцеговини.
(..)*1.
1.1.2.

Привредни субјекат Lenzing AG, Werktraße 2, 4860 Lenzing, Република Аустрија

Привредни субјекат Lenzing AG, Werktraße 2, 4860 Lenzing, Република Аустрија, регистровано
под бројем ФН 96499к , матична је компанија унутра Lenzing Групе. Основна дјелатност
Лензинг Групе је производња и маркетинг ботаничких целулозних влакана, уз производњу и
продају вискозних влакана на бази дрвета, модалних влакана, лиоцелних влакана и пређе од
филамента који се користе у текстилној индустрији, укључујући и на територији Босне и
Херцеговине.
Основни капитал привредног субјекта Lenzing AG је на дан 31.12.2020. године износио
27.574.071,43 еура и подијељен је на 26.550.000 акција. Акције друштва Lenzing AG су
листиране на Бечкој берзи и његов главни дионичар је Група Подносиоца – B&C Група, која
директно и индиректно држи 50% (13.225.000 акција) плус двије додатне дионице у основном
капиталу друштва Lenzing AG, што га чини портфолио компанијом друштва Групе
Подносиоца.
Lenzing Група се састоји од подружница друштва Lenzing AG које су основане и које послују
широм свијета. Lenzing AG нема регистровану подружницу у Босни и Херцеговини.
Брендови привредног субјекта Lenzing AG su Tencel®, EcoVero®, Veocel® и Lenzing®.
(..)*.
1.1.3.

Привредни субјекат Semperit AG Holding, Modecenterstraße 22, 1031 Беч, Република
Аустрија

Привредни субјекат Semperit AG Holding, Modecenterstraße 22, 1031 Беч, Република Аустрија,
развија, производи и продаје високоспецијализиране производе од гуме за индустријски и
медицински сектор: хидраулична и индустријска цријева, транспортне траке, рукохвате за

1

(..)*- податак представлја пословну тајну
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покретне степенице, грађевиснке профиле, прстенове жичара, производе за велике жаљезничке
структуре те рукавице за преглед и хирургију.
Акције друштва Семперит АГ Холдинг су листиране на Бечкој берзи и његов главни акционар
је Група Подносиоца - B&C Група, која директно и индиректно држи 50% (плус двије додатне
акције у основном капиталу друштва.
(..)*.

1.1.4.

„Atlas Flexibiles GmbH“ д.о.о Römerstraße 12, 87437 Кемптен, Савезна Република
Њемачка (Циљно Друштво)

Привредни субјекат „Atlas Flexibiles GmbH“ д.о.о Рöмерстраßе 12, 87437 Кемптен, Њемачка, је
друштво са ограниченом одговорношћу, основано према њемачким законима и уписано у
трговачки регистар земаљског суда у Дизелдорфу под пословним бројем: ХРБ 77173.
Привредни субјекат „Atlas Flexibiles GmbH“ холдинг је друштво Групе Циљног друштва –
Schur Flexibles Group, тј. посједује сва учешћа у Schur Flexibles GmbH.
Група Schur Flexibles Group активна је у производњи и продаји
амбалаже, територији Европске уније.

производа флексибилне

Група Schur Flexibles Group нема подружнице регистроване у Босни и Херцеговини те није
активна, нити остварује приходе у Босни и Херцеговини.
Група Циљног друштва је прије предметне трансакције под крајњом контролом приватне
инвестиционе компаније, привредног субјекта Goldberg, Lindsay&Co.LLC“ д.о.о., који држи
учешћа у Циљном друштву преко својих контролораних друштава ,,Lindsay Goldberg Europe
GMbH“, Breite Strasse 67-69, 40213 Düsseldorf, Њемачка и „Atlas Flexibiles Coöperatief U.A.“,
Strawinskylaan 1033, Toren C-10, Амстердам, Низоземска. (Прије трансакције (..)*).
1.2. ,,Lindsay Goldberg Europe GMbH“ д.о.о. Бреите Страссе 67-69, 40213 Düsseldorf,
Њемачка
Привредни субјекат Lindsay Goldberg Europe GMbH је друштво са ограниченом одговорношћу,
основано у складу са њемачким законима, с сједиштем у Breite Strasse 67-69, 40213 Düsseldorf,
Њемачка, регистровано по трговачком регистру локалног суда Дизелдорф под регистарским
бројем ХРБ 50994.
1.3. ,,Atlas Flexibiles Coöperatief U.A.“ Strawinskylaan 1033, Toren C-10, 1077XX Амстердам,
Низоземска
Привредни субјекат Atlas Flexibiles Coöperatief U.A
је
удружење са искљученом
одговорношћу основано у скалду са законима
државе Холандије, са сједиштем у
Strawinskylaan 1033, Toren C-10, Амстердам, Низоземска, регистровано при Kamer von
Koophandel под регистарским бројем 66488338.
2. Правни основ и правни облик намјераване концентрације
Правни основ предметне концентрације представља Уговор о купопродаји (у даљем тексту:
Уговор), закључен дана 15.05.2021. године између привредних субјекат Atlas Flexibiles
Coöperatief U.A, Strawinskylaan 1033, Toren C-10, Амстердам, Низоземска и Lindsay Goldberg
Europe GMbH, Breite Strasse 67-69, 40213 Düsseldorf, Њемачка као преносиоца
учешћа/продавца и привредног субјекта B&C KB Holding GmbH, Universitätsring 14, 1010 Беч,
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Република Аустрија, као стицаоца, којим се продаје 80% учешћа у привредном субјекту Atlas
Flexibiles GmbH d.o.o Römerstraße 12, 87437 Кемптен, Њемачка.
Прије трансакције привредни субјект (..)* у друштву Atlas Flexibiles GmbH, те је након
трансакције предвиђено да власничку структуру Циљног друштва чине привредни субјекат
B&C KB Holding GmbH, са 80% удјела и појединачном контролом на друштвом, уз привредни
субјекат (..)*.
Правни облик концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта над дијеловима
другог привредног субјекта, према члану 12. став (1) тачка б) pod 2) 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 субјект дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или
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 је утврђено подручје Босне и Херцеговине.
Релевантно тржиште у производном смислу је тржиште за производњу и продају флексибилне
амбалаже, с обзиром да је Циљно друштво првенствено активно на тржишту у производњи и
продаји производа флексибилне амбалаже.
Флексибилна амбалажа укључује конверзију и штампу пластичних и целулозних филмова,
алуминијских фолија и папира, који се користе одвојено или у комбинацији, за производњу
примарних и секундарних производа за широку палету крајњих употреба.
Као релевантно тржиште у географском смислу, Подносилац пријаве сматра да се, према
пракси и одлукама Европске комисије, географско тржиште производа флексибилне амбалаже
одређује на свјетском или барем нивоу ЕЕА (Европски економски простор) из разлога јер се
сваки производ може користити глобално (узимајући у обзир трајност производа за паковање,
лаку преносивост и ниске трошкове транспорта), но с обзиром на опсег Закона о конкуренцији,
као релевантно географско тржиште Конкуренцијски савјет је одредио тржиште Босне и
Херцеговине.
У складу са наведеним, као релевантно тржиште предметне трансакције се одређује тржиште
за производњу и продају флексибилне амбалаже у Босни и Херцеговини.
3.1. Анализа релевантног тржишта
Подаци који се односе на учеснике кнцентрације на релевантном тржишту производње и
продаје флексибилне амбалаже у Босни и Херцеговини, у 2020. години, исказани су у табели
бр. 1:
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Табела бр.1

Р.б.
1.
2.

Привредни субјекат
B&C KB Holding GmbH
(Група подносиоца)
Atlas Flexibiles GmbH
(Група Циљног друштва)

Тржишно учешће у 2020. години (%)
0,0%
0,0%

Извор: Подаци из Пријаве

На основу напријед наведеног, утврђује се да учесници концентрације у 2020 години, на
релевантном тржишту продаје производње и продаје флексибилне амбалаже у Босни и
Херцеговини, нису били присутни, те да тржишна учешћа истих на релеватном тржишту
износе 0,0%.
4. Оцјена Пријаве концентрације
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%
Укупни годишњи приходи учесника концентрације, за 2020. годину (изражен у
конвертибилним маркама, користећи средњи курс Централне банке Босне и Херцеговине на
дан 31.12.2020. године), су сљедећи:
Табела бр. 2

Група Подносиоца
(B&C KB Holding GmbH)

Група Циљног друштва
(Atlas Flexibiles GmbH)

Свјетски Приход

Босна и Херцеговина

(..)*

(..)*

Свјетски Приход

Босна и Херцеговина

(..)*

(..)*

Извор: подаци из Пријаве
(..)*

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.
Према подацима из Пријаве учесници концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1)
тачка а) Закона.
Такође, учесници концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) у погледу
тржишних учешћа, с обзиром да нити један од учесника концентрације у 2020. години уопште
није био учесник на релевантном тржишту, те на којем тржишна учешћа износе 0,0%.
На основу напријед наведеног, утврђено је да Подносилац пријаве није био обавезан поднијети
пријаву концентрације у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву.
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5. Административна такса
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
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