Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-420/2013-7
Датум: 24. 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 од 29. маја 2013.
године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-420/2013 коју је у име клијента
друштва Valeant Pharmaceuticals International, Inc., са регистрованим седиштем на
адреси 2150 St. Elzéar Blvd. West Laval, Quebec H7L 4A8, Канада , по приложеном
пуномоћју поднео Бојан Вучковић адвокат из Београдa, ул. Ресавска бр. 23, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем искључиве контроле друштва «Valeant Pharmaceuticals
International, Inc» са регистрованим седиштем на адреси 2150 St. Elzéar Blvd. West
Laval, Quebec H7L 4A8, Канада над друштвом «Bausch & Lomb Holdings Incorporated,
друштво основаним у држави Делавер, са седиштем на адреси One Bausch & Lomb
Place, Рочестер, 14604, Њу Јорк, Сједињене Америчке Државе.
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 6/0-02-420/2013, 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 Бојан Вучковић из Београда, по приложеном пуномоћју друштва
Valeant Pharmaceuticals International, Inc поднео је 10. 06. 2013. године Комисији за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) у име свог клијента, пријаву
концентрације (у даљем тексту: пријава). Пуномоћник подносиоца је такође допунама
иницијалне пријаве од 18. и 20. 06. 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 «Bausch & Lomb Holdings
Incorporated, (у даљем тексту: Bausch & Lomb, или циљно друштво), је друштво Valeant
Pharmaceuticals International, Inc (у даљем тексту: Valeant, или подносилац пријаве).
Подносилац пријаве (Valeant) је јавно друштво основано у складу са законима
Канаде. Valeant је мултинационална специјализована фармацеутска група компанија
која развија, производи и продаје широку лепезу фармацеутских производа у првом
реду у областима неурологије, дерматологије и брендираних генеричких лекова.
У Србији, Valeant је присутан (индиректно) посредством свог зависног друштва
PharmaSwiss д.о.о. Београд, друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем на
адреси Батајнички друм 5а, Београд.
Ддруштво PharmaSwiss је основано фебруара 2011 године и 100% је у
власништву друштва PharmaSwiss SA, Zug, Швајцарска.
Ово друштво врши делатности производње, велепродаје и промоције
фармацеутских производа (укључујући кардио-васкуларне лекове, дерматолошке
лекове, анти-инфективне, хипоталамусне и сексуалне хормоне, анти-анемичне
производе, анти-реуматике, итд.), као и медицинска средства и суплементе у исхрани
(витамине) на територији Србије.
PharmaSwiss друштво дистрибуира и промовише производе страних
мултинационалних / иновативних компанија на територији Србије („послови
заступништва“), а такође производи и дистрибуира своје генеричке производе
(„сопствени производи“).
Подносилац је у склопу достављене документације приложио све прописане
податке, који се односе како на подносиоца пријаве, тако и на онај део њеног
пословања који се преко претходно дефинисаног домаћег зависног друштва ове групе,
реализује на тржишту Републике Србије. Ти подаци, између осталог укључују, како
приходе које је реализовала група којој припада подносилац пријаве на светском
тржишту, тако и приходе које је ова група остварила преко свог контролисаног
друштва у Републици Србији, и исти се налазе у документацији предмета.
Циљно друштво ове трансакције, Bausch & Lomb, је друштво у приватном
власништву, основано 1853.године са седиштем у Рочестеру, Њу Јорк. Bausch & Lomb
је глобална компанија која се бави заштитом здравља очију, и која је фокусирана на
заштиту, унапређење и повратак људског вида. Bausch & Lomb продаје брендиране
(иновативне) и генеричке офтамолошке лекове, офтамолошке медикаменте који се
продају без рецепта, офтамолошке нутритивне производе, контактна сочива и течности
за одржавање сочива, као и производе који се користе приликом операција катаракте и
у витрео-ретиналној хирургији, као и друге офтамолошке хируршке производе.
Bausch & Lomb нема директно или индиректно зависно друштво у Србији, већ
продају на српско тржиште врши посредством локалних дистрибутера.
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
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обрачунској години вишеструко већи од 100 милиона ЕУР. Истовремено један од
учесника концентрације који је преко свог зависног друштва активан на тржишту
Републике Србије, 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 и план спајања (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.
Комисија је достављени документ који су заинтересоване стране потписале, прихватила
као исправан акт о концентрацији.
Учесници сматрају да је за потребе ове пријаве потребно дефинисати два
релевантна тржишта производа, и то тржиште производа за заштиту и очување вида, и
тржиште офтамолошких производа који се користе у области очне хирургије тј.
хируршко-офтамолошки производи.
Производи за заштиту и очување вида
Bausch & Lomb се бави продајом производа за заштиту и очување вида
укључујући контактна сочива и производе који служе одржавању контактних сочива,
путем својих локалних дистрибутера у Србији.
Сегмент који се бави продајом производа за заштиту и очување вида чине
производи као што су контактна сочива, али и други производи који обухватају
растворе за влажење ока тзв. вештачке сузе, препарате за одржавање сочива, растворе
за вишеструке намене, итд. Ови производи често нису регистровани као фармацеутски
производи, али могу бити регистровани и пласирани на тржиште као медицински
уређаји по избору произвођача.
Valeant није активан у сегменту производа за негу и очување вида у Србији.
Офтамолошки производи који се користе у области очне хирургије
Bausch & Lomb је такође остварио одређену продају хируршко-офтамолошких
производа преко својих локалних дистрибутера, укључујући хируршке инструменте и
потрошни материјал који се користи приликом оперисања катаракте и у витреоретиналној хирургији.
Хируршко-офтамолошки производи су производи који се користе у хируршким
захватима који се обављају на оку, од којих су најчешћи витрео-ретинална хирургија и
операције катаракте.
Valeant није активан у сектору офтамолошких производа који се користе у
области очне хирургије у Србији.
Релевантно географско тржиште за предложену трансакцију je национално по
свом обиму (територија Републике Србије).
Овакву дефиницију како релевантног тржишта производа тако и географског
тржишта Комисија је оценила као исправну.
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Учесници су доставили процену својих тржишних удела на српском тржишту.
Производи за заштиту и очување вида;
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
Хируршко-офтамолошки производи;
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
Тржишни удели конкурената на тржишту Републике Србије су следећи:
Производи за заштиту и очување вида;
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
Хируршко-офтамолошки производи;
(ХХХХХХХХХХХХХХХХ)1
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. Предложена трансакција
ће помоћи Valeant-у да прошири своје пословање у секторе офтамолошких лекова и
производа за негу ока, на светском нивоу, и тиме ће значајно обогатити своју постојећу
палету производа и географску присутност. Предложена трансакција у суштини
подразумева проширење производне линије Valeant-а с обзиром да је Bausch & Lomb-а
палета офтамолошких лекова, контактних сочива и препарата за одржавање сочива,
укључујући и офтамолошко-хируршке уређаје и инструменте, у свом највећем делу
комплементарна Valeant-овој постојећој (али веома ограниченој) производној линији.
У Србији, Valeant продаје фармацеутске производе укључујући кардиоваскуларне
лекове, дерматолошке лекове, лекове против разних инфекција, хормоне хипоталамуса
и полне хормоне, анти-анемике, анти-реуматике итд. као и медицинске уређаје и
додатке исхрани (витамине). Valeant није активан у сегменту производа за заштиту и
очување вида, у сегменту хируршко-офталмолошких производа, као ни у повезаним
сегментима у Србији. Bausch & Lomb је, с друге стране, искључиво активан у продаји
производа за заштиту и очување вида и хируршко-офталмолошких производа (путем
својих локалних дистрибутера). Bausch & Lomb није активан ни на јадном другом
тржишту или сегменту у Србији.
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/релевантним тржиштима, а посебно путем стварања или јачања
доминантног положаја учесника концентрације на том/тим тржиштима, 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

Проф.др Сања Данковић Степановић, члан Савета
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Сви подаци обележени са ХХХХ су заштићени
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