Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-360/2013-5
Датум: 12. 06. 2013. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник
РС“ број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011),
члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције(„Службени гласник РС“
број 49/2010), члан Савета Kомисије за заштиту конкуренције по овлашћењу
председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-2 од 29.05. 2013.
године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-360/2013-1 коју је у име
клијента друштва «Pharma - Verlagsbuchhandlung Gesellschaft mit beschränkter Haftung»,
које је основано и регистровано у Немачкој на адреси Müllerstraße 178, 13353 Берлин,
по приложеном пуномоћју поднела Маја Станковић адвокат из Београдa, ул. Његошева
бр. 26, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје путем преузимања целокупног капитал учешћа у друштву «Steigerwald
Arzneimittelwerk GmbH» са регистрованим седиштем на адреси Havelstraße 5, 64295
Дармштат, од стране друштва «Pharma-Verlagsbuchhandlung Gesellschaft mit
beschränkter Haftung», са регистрованим седиштем на адреси Müllerstraße 178, 13353
Берлин, чиме ће ово друштво над њим стећи искључиву контролу.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио
уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун
Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и позивом на
број 6/0-02-360/2013, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења
о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

Образложењe
Адвокат Маја Станковић из Београда, по приложеном пуномоћју друштва
Pharma-Verlagsbuchhandlung Gesellschaft mit beschränkter Haftung» поднела је 22. 05.
2013. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) у име свог
клијента, пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава). Пуномоћник подносиоца је
такође својим допунама иницијалне пријаве од 24. и 27.05.2013. године, извршио
потпуно усклађивање предметне пријаве са Уредбом о садржају и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“ бр.89/2009), чиме су се стекли услови
за одлучивање.
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Стицалац контроле над привредним друштвом «Steigerwald Arzneimittelwerk
GmbH (у даљем тексту: Steigerwald, или циљно друштво), је друштво PharmaVerlagsbuchhandlung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (у даљем тексту: Pharma, или
подносилац пријаве).
Подносилац пријаве Pharma, је зависно друштво Bayer-ове подгрупе BHC, која
се бави истраживањем, развојем, производњом и стављањем на тржиште лекова и
медицинских уређаја који служе за превенцију, дијагностику и лечење болести. Највећа
производна постројења BHC подгрупе су у Леверкузену, Вуперталу, Битерфелду и
Беркамену.
BHC подгрупа је подељена на два сегмента: сегмент који се односи на
фармацеутске производе и сегмент који се односи на здравље потрошача. Сегмент који
се односи на фармацеутске производе је фокусиран на производе који се издају на
рецепт, нарочито на оне за заштиту здравља жена и кардиологију и такође на оне у
области онкологије, хематологије и офтамологије. Сегмент који се односи на здравље
потрошача обухвата сектор за негу потрошача, сектор за медицинску негу и сектор за
здравље животиња. Главни фокус сектора за негу потрошача је на лекове који се издају
без рецепта, додатке исхрани и дерматолошке производе. Сектор за медицинску негу
обухвата пословање које се односи на мерење глукозе у крви, дијагностичку опрему за
снимање са појачаним контрастом заједно са неопходним контрастним средствима и
механичке системе за лечење сужених или блокираних крвних судова. Производи
сектора за здравље животиња су намењени за стоку и кућне љубимце.
Друштво Pharma је део Bayer-овог сегмента који се односи на фармацеутске
производе за здравствену заштиту и примарно се бави продајом и куповином књига,
магазина, новина и сличних производа (укључујући уређај за снимање звука)
медицинско-научне природе, као и умножавањем и дистрибуцијом научних радова /
дисертација за свој рачун.
Bayer AG са седиштем у Леверкузену, је холдинг друштво Bayer групе (у даљем
тексту: "Bayer", а заједно са својим повезаним друштвима: "Bayer група"). Bayer група,
чији је рад фокусиран на хемијску и фармацеутску индустрију, је подељена на три
подгрупе које у великој мери послују самостално. Поред BHC-а, Bayer група обухвата
Bayer CropScience AG и Bayer MaterialScience AG.
Bayer CropScience AG се бави семенима, заштитом усева и непољопривредном
контролом штеточина. Ово друштво је организовано у два оперативна сегмента:
заштита усева / семена и екологија. Сегмент заштите усева / семена ставља на тржиште
портфолио семена високе вредности и особина у складу са иновативним хемијским и
биолошким решењима за штеточине и истовремено нуди широку подршку сервиса за
модерну, одрживу пољопривреду. Сегмент екологије се фокусира на непољопривредне
примене, са широким портфолијом производа и услуга за контролу штеточина у
областима почев од куће и баште до шумског сектора.
Bayer MaterialScience AG развија, производи и ставља на тржиште производе
високих перформанси у областима поликарбоната, полиуретана, премазивања и
лепљења сировина и функционалних филмова. Ова подгрупа такође производи и
ставља на тржиште одређене основне неорганске хемикалије. Организована је на
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јединице полиуретана, поликарбоната, премаза, лепака, специјалне пословне јединице и
област индустријских операција.
Bayer група има следеће друштво у Србији:
BAYER DOO BEOGRAD, друштво које је основано и регистровано у Србији
под матичним бројем 17171526, са регистрованим седиштем на адреси Омладинских
бригада 886, Београд, Србија. Претежна регистрована делатност овог друштва је
трговина на велико хемијским производима (шифра: 4675).
Циљно друштво Steigerwald је специјализовано за развој, производњу и
дистрибуцију биљних лекова који се користе у холистичком лечењу. Главни производ
овог друштва је Iberogast који се користи за лечење гастроинтестиналних проблема.
Циљно друштво нема зависних друштава нити производних капацитета у
Србији, већ послује преко дистрибутера активних на територији Републике Србије, а то
је Evropa lek d.o.o. Beograd.
Концентрација настаје тако што BHC, подгрупа Bayer-а, намерава да, путем свог
зависног друштва Pharma стекне целокупно капитал учешће и искључиву контролу над
друштвом Steigerwald од његових тренутних власника.
Према информацијама које су од стране подносиоца пријаве достављене
Комисији, као и пратеће документације, од стране Комисије је утврђено да је укупан
годишњи приход учесника концентрације остварен на светском нивоу у претходној
обрачунској години вишеструко већи од 100 милиона ЕУР. Истовремено један од
учесника концентрације који је активан на тржишту Републике Србијe, на нашем
националном тржишту својим пословањем остварује приход који је значајно изнад
прописаног законског прага. У односу на све претходно изнето, закључено је да је
испуњен приходни услов из члана 61. став 1. тачка 1) Закона о заштити конкуренције,
при чијем достизању постоји обавеза подношења пријаве концентрације.
Комисији је од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне
концентрације, односно акт њеног спровођења достављен Уговор о куповини удела (у
оригиналном тексту и са преводом овог документа на српски језик овереним од стране
судског преводиоца за енглески језик), из чијег се садржаја види сагласност воља
партнера – учесника у овом правном послу, за реализацију предметне трансакције.
Као што је већ поменуто, друштво Steigerwald развија, производи и ставља на
тржиште биљне и хомеопатске лекове. Главни производ овог друштва је Iberogast,
биљни лек, који се користи за лечење гастроинтестиналних проблема.
У области фармацеутских производа за гастроинтестиналне проблеме, BHC
послује са производима Lefax, Talcid и Rennie. У Србији, међутим, Bayer нуди само
Rupurut као производ који се потенцијално може такмичити са Steigerwald-овим
Iberogast-ом.
У том смислу, као релевантно тржиште производа, учесници концентрације су
одредили тржиште производа лекова за поремећаје који се односе на киселину
алиментарног тракта и метаболизма.
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Обзиром да су обе стране, директно или индиректно активне на целој територији
Републике Србије, стога, сматрају да је релевантно географско тржиште за потребе ове
пријаве цела територија Републике Србије.
Овакве дефиниције како релевантног тржишта производа, тако и географског,
Комисија је прихватила као исправне.
На овако дефинисаном тржишту производа, тржишни удели лекова су следећи:
Bayer Rupurut / Talcid (...), Iberogast – Steigerwald (...)1.
Као главне конкуренте, подносилац наводи следеће: Ranisan - Actavis 26,8%,
Controloc – Takeda 15,8%, Ranitidin – Galenika 10,6%
На основу свих расположивих података и утврђених чињеница, Комисија је
закључила да ова трансакција не изазива никакву забринутост нити потенцијалне
проблеме у односу на њене последичне конкурентске ефекте. Разлог за предложену
трансакцију представља побољшање Bayer-овог пословања у гастроинтестиналној
примени као важан камен темељац у тежњи ка укупном повећању његовог пословања
које се односи на лекове који се издају без рецепта. Затим, фокус на ширење у земљама
у развоју, снажан независан жиг Iberogast, комплементаран постојећем Bayer-овом
портфолију
за
заштиту
потрошача,
побољшава
његово
присуство
у
гастроинтестиналним применама. Циљно друштво има значајну платформу за
истраживање и развој и поседује производне капацитете који су у складу са европским
и Bayer-овим стандардима.
Без обзира на прецизност дефиниције релевантног тржишта у овој области, на
основу анализе целокупне документације достављене уз пријаву и свих утврђених
чињеница у овом поступку, Комисија је дошла до следећег закључка. Реч је о томе да
одобравање спровођења предметне концентрације не доводи до стварања или јачања
доминантне тржишне позиције њених учесника на претходно дефинисаном
релевантном тржишту, а посебно путем стварања или јачања доминантног положаја
учесника концентрације на том тржишту, посматрано и квалификовано у односу на
географски простор Републике Србије, па је одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана
од дана достављања решења.
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

Иван Угрин, члан Савета
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заштићени подаци на захтев странке
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