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

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

       Број: 6/0-02-169/2014-8 

  Датум: 25. март 2014. године 

              Б  е  о  г  р  а  д  

  

 

 

  

 Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) и члана 2. 

став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2011), одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-169/2014-1, коју је по приложеном 

пуномоћју поднео Вучковић Бојан, адвокат из „Karanović & Nikolić“ oad, ул. Ресавска 

бр. 23, Београд, у име друштва "Аctavis plc", са седиштем на адреси 1 Grand Canal 

Square Docklands, Даблин 2, Даблин 07054, Ирска, дана 25. марта 2014. године, доноси 

следеће 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле друштва "Аctavis plc" које је основано у складу са 

прописима Ирске, са бројем регистрације N
0 

471506, са седиштем на адреси 1 Grand 

Canal Square Docklands, Даблин 2, Даблин 07054, Ирска, над друштвом "Forest 

Laboratories, Inc.", које је основано у складу са прописима Делавера, Сједињене 

Америчке Државе, под бројем регистрације 11-1798614, са седиштем на адреси 909 

Third Avenue, Њујорк, NY 10022, Сједињене Америчке Државе, тако што ће друштво 

"Аctavis plc" на основу Уговора и плана о спајању, стећи целокупан акцијски удео у 

друштву "Forest Laboratories Inc.". 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 24.938,00 

(двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетосам) ЕУР на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и 7.185,29 

(седамхиљадастоосамдесетпет и 29/100) динара на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије, с позивом на број 6/0-02-169/2014-1, што укупно представља износ прописане 

накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. 

став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Друштво "Аctavis plc" (у даљем тексту: "Аctavis" или подносилац пријаве) 

поднело је 04. марта 2014. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), преко пуномоћника, Вучковић Бојана, адвоката из „Karanović & Nikolić“ oad 

из Београда, ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације број 6/0-02-169/2014-1 (у даљем 

тексту: пријава). Подносилац пријаве је исту допунио поднесцима од 11., 13., 17., и 19. 

марта 2014. године.  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).  

 

 Компанија "Аctavis" је друштво основано у складу са законима Ирске и 

представља глобално, интегрисано, специјализовано фармацеутско друштво које се 

бави производњом и продајом генеричких и брендираних фармацеутских препарата. 

Друштво "Аctavis" које је листирано на њујоршкој берзи, поседује више од тридесет 

производних и дистрибутивних погона широм света, при чему своје пословне 

активности обавља у око шездесет земаља. У 2013. години подносилац пријаве је 

остварио приход на светском тржишту у износу од око 7,9 милијарди евра, при чему је 

имао преко 19 хиљада запослених. У истој пословној години "Аctavis" је генерисао 

приход у Републици Србији од око [...]
1
 евра. 

 

 Подносилац пријаве присутан је у Републици Србији преко своја три зависна 

друштва: 

 

 "Zdravlje" a.d. Лесковац, (МБ друштва 07204817, регистрована претежна 

делатност 2120 - производња фармацеутских препарата); 

 "Zdravlje Trade" d.o.o. Лесковац, (МБ друштва 06981658, регистрована претежна 

делатност 4646 - трговина на велико фармацеутским производима); 

 "Аctavis" d.o.o. Београд, (МБ друштва 20445009, регистрована претежна 

делатност 4646 - трговина на велико фармацеутским производима). 

 

 У Републици Србији друштво "Аctavis" активно је у развоју, производњи и 

продаји готових дозираних фармацеутских препарата (FDP), производњи на основу 

уговора, давању препарата под лиценцу и велепродаји готових дозираних 

фармацеутских препарата другим фармацеутским компанијама за продају под њиховом 

ознаком. Друштво "Zdravlje" a.d. Лесковац производи генеричке фармацеутске 

препарате за гастроентерологију и кардиологију, а производни портфолио претежно 

чине чврсте оралне дозе. "Аctavis" d.o.o. из Београда бави се продајом фармацеутских 

производа и маркетиншким активностима, док је друштво "Zdravlje Trade" d.o.o. из 

Лесковца неактивно друштво и налази се у процесу ликвидације. 

   

 Америчка фармацеутска компанија "Forest Laboratories, Inc." (у даљем тексту: 

"Forest" или циљно друштво) бави се производњом брендираних лекова и развојем 

нових медикамената у сврху лечења обољења везаних за централни нервни систем, 

кардиоваскуларна обољења, гастроинтестилна обољења, респираторна обољења, анти-

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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инфективне и цистичне фиброзе, са фокусом на тржиште САД. Као и подносилац 

пријаве, циљно друштво је листирано на њујоршкој берзи. У 2013. години циљно 

друштво остварило је  приход на светском тржишту у износу од око 2,85 милијарди 

евра са око 5800 запослених радника. Друштво "Forest" нема зависних друштава у 

Републици Србији, при чему је на националном тржишту активно у продаји ОТС 

препарата (лекови за чије издавање није потребан лекарски рецепт) под брендом 

Sudocream, и у мањој мери у пружању услуга производње фармацеутских препарата на 

основу уговора. Циљно друштво остварило је приход на тржишту Републике Србије у 

2013. години од око [...] евра. 

 

 На основу достављених финансијских извештаја учесника концентрације за 

2013. годину, Комисија констатује да предложена пословна трансакција испуњава 

услов прописан чланом 61. став 1. Закона, а у вези постојања обавезе пријаве 

концентрације Комисији, с обзиром да је подносилац пријаве остварио приход у 2013. 

години на светском тржишту у износу од око 7,9 милијарди евра, а да је у Републици 

Србији у истој пословној години остварио приход од око [...] евра. 

 

 Као правни основ концентрације Комисији је достављен Уговор и план о 

спајању који су уговорне стране потписале 17. фебруара 2014. године. Уговор је 

закључен између друштва "Actavis", "Tango US Holding Inc.", "Tango Merger Sub 1 

LLC", и "Tango Merger Sub 2 LLC" са једне, и друштва "Forest" са друге стране. 

Друштво "Actavis" је матично друштво друштва "Tango US Holding Inc." Друштва 

"Tango Merger Sub 1 LLC", и "Tango Merger Sub 2 LLC" су зависна друштва компаније 

"Tango US Holding Inc." и основана су искључиво за потребе ове трансакције. 

Предметним Уговором је предвиђено да се трансакција обави у две фазе. У првој фази 

"Tango Merger Sub 1 LLC" ће се спојити са циљним друштвом, након чега ће "Tango 

Merger Sub 1 LLC" престати да постоји, с тим да ће након прве фазе циљно друштво 

бити у потпуности зависна компанија друштва "Tango US Holding Inc." У другој фази, 

циљно друштво ће се спојити са друштвом "Tango Merger Sub 2 LLC", након чега ће 

циљно друштво престати да постоји, а "Tango Merger Sub 2 LLC" ће постати у 

потпуности непосредно зависно друштво компаније "Tango US Holding Inc.". Укупна 

вредност уговорене трансакције износи 25 милијарди америчких долара. Комисија je 

наведени Уговор који је достављен у оригиналном тексту и овереном преводу на 

српски језик, прихватила као валидан акт ове екстериторијалне концентрације.  

 

 Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта 

производа/услуга за предметну концентрацију, као релевантна тржишта 

производа/услуга предложио тржиште продаје готових дозираних фармацеутских 

препарата (FDP) и тржиште уговорног пружања услуга производње фармацеутских 

препарата. Комисија је анализирајући пословне активности циљног друштва у 

Републици Србији, као и терапеутске индикације фармацеутских препарата које циљно 

друштво пласира на националном тржишту, уже дефинисала прво од предложених 

релевантних тржишта производа, које је од стране Комисије одређено као тржиште 

продаје FDP фармацеутских козметичких антисептичких препарата, који се користе у 

терапији осипа. Циљно друштво је присутно на релевантном тржишту производа у 

Републици Србији кроз пласман једног препарата  - "Sudocream", који дистрибуира 

предузеће [...]. Овај препарат спада у ОТС препарате, односно оне који се могу 

набавити без лекарског рецепта. Подносилац пријаве није активан на релевантном 

тржишту производа у Републици Србији. Комисија је прихватила предложену 

дефиницију другог релевантног тржишта производа/услуга, односно да ово релевантно 
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тржиште услуга подразумева уговорно пружање услуга производње фармацеутских 

препарата. Друштво "Forest" пружа купцима у Републици Србији услуге производње на 

основу уговора и то за два фармацеутска препарата: Pancreatin (Digestives, укључујући 

Enzymes) класификован у складу са АТС3 класификацијом као А9А и Isosorbide 5 

Mononitrate Extended Release (Coronarz Therapy Excluding Calcium Antagonists i Nitrites) 

класификован у складу са АТС3 класификацијом као C1D. Друштво "Actavis" такође је 

активно у Републици Србији на тржишту пружања услуга производње на основу 

уговора следећих фармацеутских препарата: Repaglinde, Fosinopril и Fosinopril HTC 

(диуретици) класификованих као С3А, С9А (Ace Inhibitors, Plain) и C9B (Ace Inhibitors, 

Combinations) у складу са АТС3 класификацијом. Подносилац пријаве у Републици 

Србији није активан у продаји или производњи на основу уговора оних фармацеутских 

препарата које по уговору производи циљно друштво. 

 

Друштво "Actavis"  је за релевантно географско тржиште предложило територију 

Републике Србије. Комисија је прихватила на овај начин предложену дефиницију 

релевантног географског тржишта у складу са законским надлежностима Комисије, 

која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује 

за оквир националне територије. Полазећи од критеријума за одређивање релевантног 

географског тржишта, Комисија је констатовала да је оно националног опсега и да исто 

није потребно уже дефинисати. 

 

На основу достављених података и информација, Комисија сматра да 

реализација предметне концентрације не доводи до хоризонталних преклапања 

активности учесника концентрације у Републици Србији, ни на једном од два 

дефинисана релевантна тржишта производа/услуга. Подносилац пријаве процењује свој 

удео на тржишту продаје FDP фармацеутских козметичких антисептичких препарата на 

тржишту Републике Србије од 0%, док удео циљног друштва на истом тржишту 

процењује као маргиналан. Оваква процена произилази пре свега из једноставне 

природе препарата "Sudocream", као и великог броја других препарата исте терапеутске 

намене који су доступни на тржишту. Такође, активности учесника концентрације на 

тржишту пружања услуга производње по основу уговора се не преклапају у Републици 

Србији, из разлога што за своје купце, учесници концентрације производе различите 

(по терапеутској намени) врсте фармацеутских препарата. Подносилац пријаве 

процењује минималним тржишни удео учесника концентрације на тржишту пружања 

услуга производње по основу уговора у Републици Србији. Учесници концентрације не 

располажу са поузданим, чак ни најгрубљим проценама о уделима конкурената на 

релевантном тржишта услуга у Републици Србији.  

 

Овом трансакцијом спојиће се две компаније које су међу најбрже растућима у 

свету. Захваљујући једном од најширих и најразноврснијих производних портфолија у 

индустрији, ова трансакција биће снажан покретач пословних активности на дуги рок. 

Америчка фармацеутска компанија "Actavis" ће реализацијом предметне трансакције, 

проширити своје пословање и обављати га у преко 60 земаља широм света. Циљ 

подносиоца пријаве је да ствара иновативни модел у специјализованој фармацији, кроз 

балансирану понуду генеричких и брендираних лекова, са тежиштем на стратегијски, 

ниско ризични развој уз одрживи раст. Са аспекта производње, трансакција ће 

резултирати ширим портфолијом производа, што ће се даље пренети на разноврснију 

понуду релевантних производа на тржишту, чиме се задовољава учинак ове 

концентрације на потрошаче.  
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Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне 

концентрације  неће изазвати негативне последице у погледу било какве промене 

степена концентрисаности на претходно дефинисаним релевантним тржиштима 

производа/услуга у Републици Србији. У складу са тим, оцењено је да спровођење 

пријављене концентрације неће довести до значајног спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на нашем националном тржишту или његовом делу, а 

нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да 

Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                 

                Весна Јанковић 

                   

 

 


