Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-328/2014-6
Датум: 13. јун 2014. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“ број 47/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за
заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета
Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за
заштиту конкуренције бр. 1/0-06-314/2014-1 од 15. маја 2014. године, одлучујући
по пријави концентрације број 6/0-02-328/2014-1, коју је по приложеном
пуномоћју поднела адвокат Маја Станковић из Београда, ул. Његошева бр. 26 у
име клијента, привредног друштва „Bayer AG“, са седиштем на адреси KaiserWilhelm-Allee 1, 51373 Леверкузен, Савезна Република Немачка, матични број
HRB 48248, дана 13. јуна 2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле друштва „Bayer AG“, са
седиштем на адреси Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Леверкузен, Савезна
Република Немачка, матични број HRB 48248, односно посредне контроле овог
друштва преко неког од својих зависних друштава, над привредним друштвима
„MSD Consumer Care, Inc“, са регистрованим седиштем на адреси 1209 Orange
Street, Corporation Trust Center, матични број 110354545, Вилмингтон, Делавер,
Сједињене Америчке Државе, „Plough Farma“ LDA, матични број 500700907, са
седиштем на адреси 19, Quinta da Fonte, 2770-192, Порто Салво, Република
Португал, „Ogranon (Philippines) Inc“, матични број 28105 са седиштем на адреси
26th Floor Philamlife Tower 8767 Paseo de Roxas, Макати, Република Филипини,
„Schering-Plough del Caribe, Inc“, матични број 4338, са седиштем на адреси 60,
Orange Street, Блумфилд, Њу Џерзи,Сједињене Америчке Државе и друштвом
„Schering-Plough (China)“ Ltd, матични број 17377, са седиштем на адреси 43/F
Park Palace, 1601 Nanjing Road (West), Jing’an District, 200040 Народна Република
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Кина, до чега долази куповином акција и имовине ових друштава од њиховог
досадашњег контролора и власника друштва „Merck & Co. Inc“ из Сједињених
Америчких Држава.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року, од стране подносиоца
пријаве, извршена уплата износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на
девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције, отворен код Народне Банке
Србије, што представља одговарајућу висину износа 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.
Образложење
По приложеном пуномоћју, у име клијента, привредног друштва „Bayer
AG“, (у даљем тексту: подносилац пријаве или Bayer), адвокат Маја Станковић
из Београда, ул. Његошева бр. 26, дана 20. маја 2014. године, поднела је
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), пријаву
концентрације заведену под бројем 6/0-02-328/2014-1. Допуном пријаве, која је
достављена Комисији 23. маја о.г., иста је употпуњена и у свему усаглашена са
прописом којим је уређен садржај и начин њеног подношења, чиме су испуњени
услови за поступање и одлучивање Комисије у овој управној ствари. Саставни
део допуне пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је у
целости уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је
констатовано у ставу II диспозитива.
Подносилац пријаве је друштво основано и регистровано у Савезној
Републици Немачкој, са регистрованим седиштем на адреси Kaiser-WilhelmAllee 1, 51373 Леверкузен, под матичним бројем HRB 48248. Реч је о холдинг
друштву целокупне Bayer групе, коју чини велики број директно и индиректно
повезаних зависних друштава, лоцираних на свим континентима. Ова група
несумљиво представља једног од лидера у области хемијске и фармацеутске
индустрије на глобалном тржишту, коју карактерише изузетно високи степен
диверсификације пословних активности, у чијем обављању учествују уско
специјализована зависна друштва. Са становишта прецизнијег дефинисања
активности друштава која припадају овој групи, могу се издвојити следеће
индустријско-технолошке и пословне целине.
Bayer HealthCare као пословна целина, подразумева делатност у
фармацеутској индустрији. Овај сегмент пословања Bayer групе, чини читав
спектар пословних активности из домена истраживања, развоја, производње и
пласмана великог броја фармацеутских и медицинских производа намењених
унапређењу здравља људи и животиња. У оквиру фармацеутских производа
потребно је разликовати онај део активности који је фокусиран на производе који
се издају на рецепт, у односу на производе којима се унапређује здравље
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потрошача. Производи који се издају на рецепт, даље се могу поделити на оне
који су намењени лечењу кардиолошких, онколошких, хематолошких,
офтамолошких и других здравствених проблема и болести. За разлику од
претходног, производи којима се унапређује здравље потрошача обухватају три
групе производа и то: производе намењене нези потрошача, специфичне
производе који се користе приликом пружања медицинске неге и на производе
који се примењују у циљу унапређења здравља животиња. У прву групу спадају
сви они лекови чија се продаја врши без лекарског рецепта, затим разни додаци
исхрани и дерматолошки производи. Медицинска нега потрошача подразумева
дијагностичку опрему за снимање са појачаним контрастом, укључујући и
неопходна контрастна средства, као и механичке системе за лечење сужених или
блокираних крвних судова, производе намењене мерењу нивоа шећера у крви
итд. Последњу групу, чине производи који су намењени унапређењу здравља,
исхрани и нези стоке и кућних љубимаца.
Bayer CropScience AG представља пословну целину која се бави
семенима, заштитом усева и непољопривредном контролом штеточина. У основи
ради се о пословним активностима чији је циљ заштита усева, односно семена са
једне и еколошка заштита окружења са друге стране.
Bayer MaterialScience AG као пословна целина, подразумева делатност у
хемијској индустрији. То подразумева активности из домена развоја, производње
и промета производа високих перформанси у области полиуретана,
поликарбоната, премаза, лакова, неорганских хемикалија, лепкова итд.
На територији Републике Србије Bayer група присутна је преко свог
зависног друштва „Bayer“ д.о.о. Београд. Претежну регистровану делатност овог
друштва, са седиштем на адреси Омладинских бригада 88б Нови Београд,
регистрованог у Агенцији за привредне регистре 1997. године, под матичним
бројем 17171526, чини трговина на велико хемијским производима (шифра
4675), што представља и његову суштинску делатност.
На светском тржишту и тржишту Републике Србије, у пословној години
која претходи години пријаве концентрације (2013. година), Bayer група
остварила је укупне приходе који вишеструко надмашују прописане финансијске
прагове, који сходно Закону, представљају услов за постојање обавезе пријаве
концентрације.
„Merck & Co. Inc“ група (у даљем тексту: Merck), као несумњиви
глобални лидер у области производа из домена здравствене заштите, присутан је
и активан на више од стотину националних тржишта. Основну делатност ове
групе друштава чине истраживање, развој, производња и продаја производа
попут лекова, чија се продаја врши искључиво на основу рецепата, затим разних
врста вакцина, биолошких терапија, производа за заштиту здравља људи и
животиња итд.
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На тржишту Републике Србије, ова група присутна је преко своја два
зависна друштва. Прво од њих је друштво „Merck Sharp & Dohme“ д.о.о.,
основано 2012 године, са регистрованим седиштем на адреси ул. Омладинских
бригада бр.90а/1400 Нови Београд. Претежну делатност овог друштва са
матичним бројем 20854022, чини делатност „рекламних агенција“ (шифра 7311).
Исте године основано је и друго зависно друштво групе Merck присутно и
активно на националном тржишту, а то је „Merck Sharp & Dohme Idea. Inc Ag“
Београд, матични број 29000077, са седиштем на истој адреси и претежном
регистрованом делатношћу „остале услужне делатности подршке пословању“
(шифра 8299).
Предмет стицања у пријављеној пословној трансакцији представља
стицање контроле над пет зависних друштава (у даљем тексту: циљна друштва),
која послују у оквиру Merck групе, као и стицање одређене имовине (у даљем
тексту: циљна имовина), која је у власништву или је изнајмљена од стране неког
од друштава из ове групе. Стицањем контроле над циљним друштвима и циљном
имовином, након спровођења ове концентрације, подносилац пријаве ће стећи
контролу над делом пословања ове групе, који се односи на пословање у области
неге потрошача (у даљем тексту: циљни бизнис).
Циљна друштва у овој пословној трансакцији су:
− „MSD Consumer Care, Inc“, са регистрованим седиштем на адреси 1209
Orange Street, Corporation Trust Center, матични број 110354545,
Вилмингтон, Делавер, Сједињене Aмеричке Државе;
− „Plough Farma“ LDA, матични број 500700907, са седиштем на адреси 19,
Quinta da Fonte, 2770-192, Порто Салво, Република Португал;
− „Ogranon (Philippines) Inc“, матични број 28105 са седиштем на адреси 26th
Floor Philamlife Tower 8767 Paseo de Roxas, Макати, Република
Филипини;
− „Schering-Plough del Caribe, Inc“, матични број 4338, са седиштем на
адреси 60, Orange Street, Блумфилд, Њу Џерзи,Сједињене Aмеричке
Државе;
− „Schering-Plough (China)“ Ltd, матични број 17377, са седиштем на адреси
43/F Park Palace, 1601 Nanjing Road (West), Jing’an District, 200040
Народна Република Кина.
Основну делатност свих пет циљних друштава чине управо истраживање,
развој, производња и пласман производа чија се продаја обавља без рецепата. Реч
је о производима за третирање прехлада, алергија, грипа, синуса, дерматолошких
проблема (укључујучи и заштиту од сунца), здравља стопала и
гастроинтестиналних здравствених тегоба и потешкоћа. Најпознатији брендови у
оквиру циљног бизниса су Claritin, за различите врсте алергија, Coppertone за
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заштиту од сунца, Dr. Scholl’s за здравље
гастроинтестиналних тегоба и Afrin код прехлада.

стопала,

MiraLAX

код

На домаћем тржишту, циљни бизнис присутан је само путем продаје
алергијског третмана Claritin (Loratadine), који припада класи лекова под називом
„антихистаминици друге генерације“. Оваквим третманом постиже се
ублажавање симптома и привремено олакшање здравствених тегоба
проузрокованих поленском грозницом, која представља врсту алергије на
прашину или полен (алергијски ринитис). Овде се првенствено мисли на кијање,
свраб, цурење из носа, црвенило очију, али и на друга алергијска стања и
поремећаје на кожи (хронична копривњача) итд.
Реализацијом предметне пословне трансакције, доћи ће до промене
контроле над претходно специфираним зависним друштвима групе Merck и над
циљним бизнисом, што у смислу члана 17. Закона представља концентрацију.
Правни основ предметне концентрације представља Уговор о куповини акција и
имовине, који су уговорне стране закључиле дана 05. маја 2014. године. Овим
Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и обавезе уговорних
страна, предмет трансакције, време реализације уговорних обавеза, вредност
трансакције, итд. Оверени превод овог Уговора, подносилац је доставио
Комисији као прилог предметне пријаве, и исти се налази у списима предмета.
У достављеној пријави, позивајући се на праксу Европске Комисије, која
је у својим претходним одлукама применила анатомско-терапијско-хемијску
класификацију лекова, која дозвољава њихово груписање по критеријуму
терапијске индикације, подносилац предлаже да се за потребе предметне
концентрације релевантно тржиште производа дефинише као тржиште
антихистаминика за системску употребу. Комисија је прихватила овакав предлог
подносиоца, имајући поред осталог у виду и чињеницу да је циљни бизнис, на
домаћем тржишту присутан искључиво преко пласмана производа овог типа.
Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа у географском
смислу, подносилац пријаве је предложио да се оно дефинише на националном
нивоу, односно као тржиште Републике Србије, што је Комисија такође
прихватила у складу са својом надлежношћу.
На основу процена тржишног удела учесника концентрације на овако
географски дефинисаном релевантном тржишту производа, које је подносилац
као саставни део пријаве доставио Комисији, Bayer група на овом тржишту
уопште није активна, док је учешће циљног бизниса опредељено са /5-10/%1. На
основу оваквих процена, подносилац на крају закључује да предметна
концентрација након своје реализације, неће довести ни до каквог хоризонталног
преклапања, односно до повећања тржишног удела подносиоца пријаве на
1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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релевантном тржишту производа, већ да ће само доћи до промене власника
циљног бизниса.
Комисија је такође, у потпуности прихватила ставове и образложења
подносиоца пријаве, којима се указује на то да реализација ове концентрације
неће изазвати било какве хоризонталне ефекте на претходно дефинисаном
релевантном тржишту производа.
Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне
концентрације неће изазвати негативне последице у погледу било какве промене
степена концентрисаности на претходно дефинисаном релевантном тржишту
производа. У складу са тим оцењено је да спровођење пријављене концентрације
не доводи 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 сви 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.

П. О. ПРЕДСЕДНИКA КОМИСИЈЕ
Иван Угрин, члан Савета
Доставити:
- Aдвокату Маји Станковић,
ул. Његошева бр. 26, 11000 Београд
- Сектору за материјално-финансијске послове
- Aрхиви
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