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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а               

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ  

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

      Број: 6/0-02-544/2013-6 

Датум: 9. септембар 2013. године    

              Б  е  о  г  р  а  д 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник 

РС“ број 51/09), 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 комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

Председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-7 од 6. августа 

2013. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-544/2013-1, коју је по 

приложеном пуномоћју поднела Марина Булатовић, адвокат из Београда - Нови 

Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 186/9, у име друштава "Redwood Holdco Parent, 

Inc." са регистрованим седиштем у држави Делавер и адресом за пријем поште у The 

Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Делавер 

19801, САД, дана 9. септембра 2013. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем посредне контроле од стране друштва "Redwood Holdco 

Parent, Inc."  са регистрованим седиштем у држави Делавер и адресом за пријем поште 

у The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, 

Делавер 19801, САД, над друштвом "Research Pharmaceutical Services, Inc.", из 

Филаделфије, са регистрованим седиштем на адреси 520 Virginia Drive, Fort 

Washington, PA 19034, САД, до чега долази на спајањем зависног друштва подносиоца 

пријаве, "Redwood Merger Sub, Inc.", са регистрованим седиштем у држави Делавер и 

адресом за пријем поште у The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, 

Wilmington, New Castle County, Делавер 19801, САД, са друштвом "Research 

Pharmaceutical Services, Inc.", на основу Уговора и плана спајања, при чему ће друштво 

"Research Pharmaceutical Services, Inc." наставити да постоји као потпуно зависно 

друштво компаније "Redwood Holdco Parent, Inc". 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у прописаном 

року извршио уплату у износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на 

број 6/0-02-544/2013-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. 
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Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

 

 Америчко друштво Redwood Holdco Parent, Inc. (у даљем тексту: Redwood 

Holdco, или подносилац пријаве), поднело је 9. августа 2013. године Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника, Марине 

Булатовић, адвоката из Београда - Нови Београд, Бул. Арсенија Чарнојевића бр. 186/9, 

пријаву концентрације број 6/0-02-544/2013-1 (у даљем тексту: пријава). На основу 

увида у предметну документацију, Комисија је констатовала да је достављена пријава 

уређена у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

("Сл. гласник РС" бр. 89/2009).  

 

На основу члана 45. став 3. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: 

Закон), дана 05. септембра 2013. године члан Савета Комисије, донела је Закључак, 

којим је усвојен захтев за заштиту података друштва Redwood Holdco, постављен у 

поступку по пријави концентрације. У Закључку су наведени подаци и прилози 

предметне пријаве за које је одређена заштита података. 

 

 Друштво Redwood Holdco и његово потпуно зависно друштво Redwood Merger 

Sub, Inc. (у даљем тексту: Redwood Merger), су друштва за посебне намене под 

посредном контролом глобалног инвестиционог друштва KKR & Co. (у даљем тексту: 

KKR), и основана су у циљу реализације предметне пословне трансакције. 

 

 Глобални инвестициони фонд KKR нуди потенцијалним улагачима широки 

асортиман различитих фондова и инвестиционих производа. KKR инвестира у друштва 

у различитим привредним областима. Свако од повезаних портфолио друштава KKR, 

послује и финансира се независно од других повезаних друштава KKR.  

 

 Путем својих повезаних друштава, KKR је посредно присутан на тржишту 

Републике Србије. На нашем нациoналном тржишту, KKR има контролно учешће у 

следећим друштвима: Oktal Pharma d.o.o. - Београд (друштво је активно у велепродаји 

фармацеутских производа), First Data Srbija i Crna Gora d.o.o. - Београд (друштво је 

активно у области електронске трговине и електронског плаћања), Линде Виљушкари 

д.о.о. - Београд (друштво је активно у управљању материјалом) и Tarkett d.o.o. - Бачка 

Паланка (ово друштво и његова зависна и повезана друштва у Србији, баве се 

производњом и продајом подних облога и прекривача).  

 

 Компанија Research Pharmaceutical Services, Inc., (у даљем тексту: RPS, или 

циљно друштво), је глобални пружалац иновативних спољних решења клиничког 

развоја. Ово друштво пружа свеобухватне услуге које су фокусиране кроз различите 

фазе њиховог обезбеђења (4 фазе) ка задовољењу растућих потребе биофармацеутске 

индустрије, индустрије медицинских уређаја и дијагностике, а које су прилагођене 

врсти, односно снази купаца (велики, средњи и мали).  
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 Фаза I клиничког испитивања се врши на здравим особама, или на 

пацијентима са циљем да се установи основна безбедност, доза толеранције и 

понашање у организму клиничког производа који се испитује.  

 

 Фаза II клиничког испитивања се врши на пацијентима који имају болест , или 

стање за које је клинички производ који се испитује намењен. Ово испитивање се 

врши како би се установили могући штетни ефекти и ризици, ефикасност клиничког 

производа који се испитује и доза толеранције.  

 

 Током Фазе III, безбедност и ефикасност клиничког производа који се 

испитује, се даље истражује и процењује.  

 

 Фаза IV клиничког испитивања је намењена за праћење дугорочних ризика и 

користи лека и анализу различитих нивоа дозирања, како би се проценили различити 

параметри безбедности и ефикасности на циљној популацији или поткрепиле 

маркетиншке тврдње. Поред тога, фазе I-IV се разликују према временским 

факторима и броју пацијената. RPS је уговорна истраживачка организација (у даљем 

тексту: CRO организације) са преко 3.000 запослених и операцијама у више од 64 

земље са унутрашњим власничким структурама. Ове структуре пружају RPS-у и 

његовим партнерима бољу флексибилност развоја и раста. RPS пружа следећа 

прилагођена решења клиничког развоја: 

 

 Велике организације: RPS пружа широк портфолио иновативних, уграђених 

решења клиничког развоја, омогућавајући уштеду трошкова од више милиона 

долара, бољи квалитет и способност већег управљања у оквиру портфолија уз 

задржавање стратешке контроле и ефикасно управљање регулаторним ризиком. 

 Средње организације: RPS користи своје експертизе уграђених решења 

клиничког развоја, како би пружио иновативни модел који омогућава ефикасни 

интерни развој портфолија производа друштава средње величине, са бољом 

контролом и флексибилношћу, убрзаним плановима развоја и значајно 

смањеним трошковима. 

 Виртуалне/специјализоване организације: RPS пружа свеобухватно пројектно 

решење испоруке са водећим процесима и алатима потпуне услуге. RPS-ова 

интерна експертиза за развој лекова, комбинована са пројектним управљањем, 

значи да клијенти RPS-а остварују извршење на ефикасно дизајнираним 

студијама. RPS има преко 100.000 пацијената годишње. 

 Циљно друштво је присутно на тржишту Републике Србије преко свог посредно 

зависног друштва Research Pharmaceutical Services d.o.o. Beograd (у даљем тексту: RPS 

Srbija), матични број 20809264, са регистрованим седиштем на адреси Узун Миркова 3, 

Београд. Ово друштво је основано 2012. године и његова претежна регистрована 

делатност је: истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким 

наукама (шифра: 7219). RPS Srbija подржава спровођење програма глобалног 

клиничког истраживања, који су закључени између матичног друштва и глобалних 

фармацеутских купаца. 

 Обзиром да је укупан годишњи приход друштва KKR остварен на светском 

тржишту у обрачунској години за коју су доступни финансијски подаци (2012), 
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вишеструко већи од сто милиона евра, и да је на тржишту Републике Србије ово 

друштво остварило приход већи од десет милиона евра, предложена пословна 

трансакција испуњава услов прописан чланом 61  став 1 Закона, а у вези постојања 

обавезе њене пријаве Комисији, ради издавања одобрења за спровођење. 

 

 Као акт о концентрацији, Комисији је достављен у оригиналном тексту и 

овереном преводу на српски језик, Уговор и План спајања закључен између друштава 

Redwood Holdco и Redwood Merger с једне, и друштва RPS Parent Holding Corp. као 

контролора циљног друштва, с друге стране. Уговором је предвиђено да друштво 

Redwood Holdco стекне искључиву контролу над циљним друштвом, на тај начин што 

ће кроз своје потпуно зависно друштво Redwood Merger, стећи све преостале акције 

циљног друштва. Уговором и планом спајања је такође предвиђено да ће друштво 

Redwood Holdco стећи све преостале акције циљног друштва, на основу поступка 

спајања, у складу са којим ће се друштво Redwood Merger спојити са циљним 

друштвом. При томе ће циљно друштво наставити да постоји као потпуно зависно 

друштво компаније Redwood Holdco. Комисија је прихватила овај Уговор као валидан 

акт правног основа концентрације. 

 

Предлог дефиниције релевантног тржишта производа дат од стране подносиоца 

пријаве, заснован је на пословној активности циљног друштва. Предложена 

трансакција, према мишљењу подносиоца, односи се на  CRO организације које 

пружају услуге истраживања медицинског производа, укључујући дизајн протокола, 

одређивање пацијента и истражитеља, управљање и фазно праћење клиничких 

истраживања, управљање подацима, лабораторијско испитивање, медицинске и 

безбедносне рецензије и статистичке анализе. Сем наведеног, CRO организације 

подржавају фармацеутска друштва у подношењу захтева за добијање одобрења за нове 

лекове, или реформулацију постојећих лекова, као и нових индикација. Купци CRO 

организације су фармацеутска друштва, истраживачке институције, и универзитети. 

Такви купци имају могућност да интерно спроводе сва клиничка испитивања и 

истраживања функција производа, односно да све, или део ових задатака повере CRO 

организацијама. Према изнетом ставу подносиоца пријаве, између оваквих 

специфичних организација, успоставља се тржишна утакмица на нивоу свих поменутих 

услуга. Из тог разлога не проистиче потреба да се сет услуга ових организација, даље 

сегментира према појединим специфичним услугама, међу којима би свака чинила 

посебно релевантно тржиште. Комисија је прихватила на овај начин предложену 

дефиницију релевантног тржишта производа. Будући да на страни тражње овакве врсте 

услуга, купци захтевају комплетан асортиман услуга, чему се прилагођавају и CRO 

организације као понуђачи референтних врста услуга, даља сегментација тржишта 

пружања услуга CRO организација, према оцени Комисије није потребна. 

 

Предлажући релевантно географско тржиште у предметној концентрацији, 

подносилац пријаве наводи да се CRO организације такмиче на глобалном нивоу. 

Стандарди за спровођење клиничких испитивања су веома хармонизовани у свету 

смерницама ICH (Guidelines on Good Clinical Practices of the International Conference on 

Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human 

Use – ICH), и Хелсиншком декларацијом Светске медицинске организације. Приликом 

разматрања захтева за маркетиншке активности, већина земаља прихвата једино 

клиничке податке који су добијени из клиничких испитивања која су вршена у складу 

са поменутим стандардима, или одговарајућим локалним стандардима. Клиничка 

испитивања одређеног производа се све више спроводе на неколико локација у 
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различитим јурисдикцијама. Да би се међусобно такмичиле, организације које су 

учесници у предметној области активности, као што су RPS, Paraxel, Quintiles, или 

Covance, морају да буду способне да понуде своје услуге у разним земљама у 

различитим регионима света. И поред тога што подносилац пријаве 

интернационализује димензију релевантног географског тржишта и износи аргументе 

за такав свој став, Комисија је ово тржиште у предметној концентрацији дефинисала 

као тржиште Републике Србије, у складу својим са законским надлежностима. 

Конкретно, Комисија последице разматраних пословних трансакција третира и оцењује 

само са становишта њиховог утицаја на конкуренцију за оквир националне територије.  

 

 Као што је претходно наведено, циљно друштво је присутно на тржишту 

Републике Србије преко друштва RPS Srbija. Активности RPS-а у Србији се састоје у 

спровођењу клиничких испитивања. Друштво RPS се у име спонзора ангажује у 

клиничким испитивањима како би укључио пацијенте у студије којима управља. Након 

тога, прати перформансе тих испитивања и прикупља податке у вези са испитиваним 

производом који је предмет студије. RPS не пружа услуге CRO организација купцима у 

Србији. Поред тога, активности RPS-а у Србији по обиму и вредности су минималне. У 

последњој финансијској години, RPS је остварио симболичан приход у Републици 

Србији и то из трансакција унутар групе.  

 Ниједно портфолио друштво KKR-а тренутно не послује као CRO организација 

у Србији. Комисија констатује да је KKR у поступку стицања контроле над друштвом 

PRA Holdings, Inc., из Делавера, које је такође CRO организација (у даљем тексту: 

PRA), и које има једно посредно зависно друштво у Србији. Стицањем посредне 

искључиве контроле над друштвом PRA од стране KKR-а, доћи ће до незнатног 

преклапања нивоа активности између KKR-а и његових повезаних портфолио друштава 

са једне стране и, RPS-а са друге стране на релевантном тржишту. Друштво PRA не 

пружа услуге CRO организација купцима на тржишту Републике Србије, као ни циљно 

друштво. На основу достављених података, Комисија оцењује да ће након закључења 

ове две трансакције, KKR (кроз PRA са једне стране и RPS са друге стране), имати 

комбиновани удео на светском тржишту CRO организација од приближно /0-5/%
1
, док 

би исти на тржишту Републике Србије остао непромењен. 

У погледу мотива који су определили спровођење ове концентрације, Комисија 

сматра да она пре свега представља део пословне стратегије KKR-а који антиципира 

исплативост улагања у овакав пословни потез. Након закључења предметне 

трансакције, KKR намерава да ради на развоју циљног друштва. За KKR, ова 

трансакција ствара могућност повећања вредности циљног друштва, са циљем 

остварења већег профита од евентуалне продаје истог.  KKR очекује да на тај начин 

ојача своју конкурентску позицију на релевантном тржишту, у односу на глобалне 

учеснике на овом тржишту као што су Quintiles, Covance, Parexel, Charles River и други, 

а што ће као крајњи резултат имати користи за потрошаче, како у ценовном аспекту 

понуђених и пружених услуга, тако и у њиховом квалитету. 

 

  На основу коришћења и анализе података и информација које је Комисији 

доставио подносилац пријаве, а који су оцењени битним за доношење исправне одлуке 

у овом поступку, закључено је да спровођење пријављене концентрације не доводи до 

спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту Републике 

Србије, или било ком његовом делу, а нарочито стварањем или јачањем доминантног 
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положаја. На основу претходно изнетог закључено је да се у конкретном случају ради о 

дозвољеној концентрацији, у смислу члана 19 Закона, па је стога 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 

 

 

  


