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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-620/2014-7
Датум: 29. октобар 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“, бр. 51/09 и 95/13, у
даљем тексту: Закон) 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 привредног друштва
PharmaSwiss S.A. са регистрованим седиштем на адреси Gubelstrasse 12, CH
6300 Zug, Швајцарска број 6/0-02-620/2014-1 поднетој 23. септембра 2014.
године преко пуномоћника, Бојана Вучковића адвоката из Београда ул. Ресавска
бр. 23, дана 29. октобра 2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од стране привредног
друштва PharmaSwiss S.A., основаног у складу са законима Швајцарске, са
регистрованим седиштем на адреси Gubelstrasse 12, CH 6300 Zug, Швајцарска,
над одређеном имовином друштва Bristol-Myers Squibb Company,
регистрованим у Сједињеним Америчким Државама, са регистрованим
седиштем на адреси 345 Park Avenue, New York, New York 10154, Сједињене
Америчке Државе.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у предметној концентрацији,
у предвиђеном року извршио уплату накнаде за издавање акта Комисије о
одобрењу спровођења концентрације у скраћеном поступку у износу од
2.964.105,00 (двамилионадеветстотинашездесетчетирихиљадестопет) динара на
рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, број
840-000000880668-16 са позивом на број 6/0-02-620/2014-1, што представља
динарску противвредност прописане висине накнаде из члана 2. став 1. тачка 6.
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције, обрачунате по средњем девизном курсу на дан уплате.
Образложење
Привредно друштво PharmaSwiss S.A., које је основано и послује у
складу са законима Швајцарске (у даљем тексту: PharmaSwiss, или подносилац
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пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) 23. септембра 2014. године преко пуномоћника, Бојана Вучковића,
адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-620/2014-1 (у даљем
тексту: пријава). Допуном документације која је Комисији достављена 20. и
22.октобра 2014. године, отклоњени су недостаци поднете пријаве, чиме су
испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном
поступку. Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани
износ накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II
диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и
Захтев за одређивање мере заштите података број: 6/0-02-620/2014-4 од 20.
октобра 2014. године. Председник Комисије за заштиту конкуренције
решавајући по горњем захтеву, донео је 21. октобра 2014. године Закључак о
заштити података број: 6/0-02-620/2014-5.
Подносилац пријаве је под крајњом контролом канадског друштва
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. са регистрованим седиштем на адреси
2150 St. ElzéarBlvd. West Laval, Quebec H7L 4A8, Kanada. Valeant
Pharmaceuticals International, Inc. је такође и матично друштво Valeant Grupe
kompanija („Valeant Grupa“). Ова група је активна у целом свету и у њеном
саставу је велики број компанија које производе и нуде широк спектар
фармацеутских производа примарно у областима неурологије, дерматологије и
брендираних генеричких лекова.
Valeant Grupa у Републици Србији индиректно је присутна посредством
домаћег друштва PharmaSwiss d.o.o. Beograd. Ово домаће друштво основано је у
2001. години и у искључивом је власништву подносиоца пријаве. Друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17338480,
а његова претежна регистрована делатност јесте трговина на велико
фармацеутским производима (шифра делатности:4646). У свом пословању бави
се производњом, велепродајом и промоцијом бројних фармацеутских производа
(што укључује кардиоваскуларне лекове, дерматолошке лекове, антиинфективне, хипоталамусне и полне хормоне, анти-анемичне производе, антиреуматике и др.), као и медицинска средства и суплементе у исхрани
(витамини). Поред тога PharmaSwiss врши дистрибуцију и промовише
производе страних мултинационалних/иновативних компанија на територији
Републике Србије (послови заступништва), а такође производи и дистрибуира
своје производе (сопствени производи).
Циљ пословне трансакције, јесте преузимање од стране подносиоца
пријаве одређене имовине друштва Bristol-Myers Squibb Company, (у даљем
тексту: BMS) са регистрованим седиштем на адреси 345 Park Avenue, New York,
New York 10154, Сједињене Америчке Државе, односно његовог Циљног
пословања.
Циљно пословање се односи на одређене фармацеутске производе који
су под контролом BSM-a. Пословни планови ове био-фармацеутске компаније,
везани су за откривање, развој и пласирање лекова који су укључени у борбу
против тешких обољења (карцином, кардиоваскуларна обољења, хепатитис Б,
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HIV/AIDS, реуматолошки артритис, психијатријски поремећаји
Компанија BMS нама зависна друштва у Републици Србији.
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др.).

У наведеној пословној трансакцији PharmaSwiss планира да стекне
искључиву контролу над одређеном имовином друштва BMS (Пословање) на
основу Уговора о куповини средстава, пратећег Уговора о опцији, као и Изјаве о
куповини Пословања у складу са наведеним документима. Уговором о
куповини имовине дефинисан је предмет трансакције, односно одређена
имовина BMS друштва, коју PharmaSwiss може да купи, ако се за то одлучи.
Имовина која је предмет уговора односи се на фармацеутске производе и права
интелектуалне својине. Уговор о опцији дефинише сам ток трансакције и
прописује рок од две године у којем подносилац пријаве треба да се изјасни о
куповини имовине. Друштво PharmaSwiss се изјаснило у предвиђеном року
првом Изјавом о куповини имовине од 4. марта 2014. године, па је по пријему
ревидираних прилога Уговора о куповини имовине доставио BMS-u и коначну
Изјаву о куповини имовине од 8. септембра 2014. године, која представља
уједно и финалну Изјаву о прихватању куповине предметне имовине. Изјава
PharmaSwiss о прихватању опције и куповини предметног пословања,
представља израз воље купца да уђе у конкретну трансакцију и преузме
пословање. Спровођењем предметне пословне трансакције, друштво
PharmaSwiss ће стећи искључиву контролу над Циљним пословањем друштва
BMS, у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Послујући у одређеним секторима на светском тржишту и тржишту
Републике Србије, друштво PharmaSwiss је у пословној 2013. години, као
години која претходи години у којој се спроводи предметна концентрација,
остварило на овим тржиштима (глобалном – светском и националном тржишту
Републике Србија) приходе, који вишеструко премашују Законом прописане
прагове, као услов за постојање обавезе пријаве концентрације Комисији.
У циљу реализације пословне трансакције PharmaSwiss и BMS су 1.
октобра 2012. године потписали Уговора о куповини средстава и Уговор о
опцији, а 8. септембра 2014. године како је горе наведено, Изјаву о прихватању
куповине предметне имовине. Цитирани уговори и Изјава достављени су
Комисији уз оверени превод ових документа на српски језик. Комисија је исте
прихватила као правни основ предметне концентрације, сагласно члану 63 став
1 тачка 1 Закона, с обзиром да наведена документа садрже релевантне одредбе
које дефинишу и регулишу уговорену трансакцију.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа за предметну
концентрацију, подносилац пријаве пошао је од тога да предложена пословна
трансакција обухвата производе који се сматрају заменљивим од стране
потрошача, због карактеристика тих производа, њихове цена и намене.
Учесници концентрације предлажу да се за потребе ове трансакције, као
релевантно тржиште производа дефинише дистрибуција и продаја одређених
фармацеутских производа (у складу са одговарајућом ATC3 класификацијом).
Подносилац пријаве, позивајући се на досадашњу праксу Комисије, према којој
је Комисија у свим претходним случајевима из ове области, углавном
дефинисала релевантно тржиште лекова на нивоу АТС3 класификације, сматра
да би Анатомско-Хемијско-Терапеутска (ATC) класификација, требала да се
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користи и за потребе анализе утицаја предметне трансакције на конкуренцију, с
обзиром да је она најшире коришћени, ауторитативни и препознатљив метод у
бројним земљама у свету. Наведена класификација усвојена је од стране Светске
здравствене организације (WHO), Европске фармацеутске асоцијације за
маркетинг и истраживање (EphMRA), Интерконтиненталне медицинске
статистике (IMS) и од стране Агенције за лекове и медицинска средства
Републике Србије. Најшира АТС класа је АТС1, а у њу су сврстани сви
кардиолошки лекови. Што је број АТС класификације већи (АТС2, АТС3 и тако
даље) то је намена лекова у оквиру одређене класе ужа.
Неки од лекова који су предмет предложене трансакције (нпр. Megace), у
Србији су регистровани у складу са терапеутским индикацијама у односу на
њихову намену. Међутим, како се наведени лек не може купити без лекарског
рецепта, и како Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) рефундира
трошкове набавке поменутог лека само за одређене индикације/оболења, сама
намена лека се додатно сужава. Према АТС3 класификацији, Megace лек,
припада групи лекова који су дефинисани као Хормони и сродни лекови. РФЗО
је Megace уврстио на своју листу лекова које рефундира, али само за индикацију
kancerska kaheksija (губитак апетита код онколошких болесника са
узнапредовалом болешћу). То према наведеној класификацији представља
сужен обим употребе, а у циљу исправног посматрања релевантног тржишта,
поменути лек (Megace) се мора анализирати уже, не у складу са АТС3
класификацијом, већ у складу са АТС4 класификацијом. Разлог за уже
посматрање тржишта јесте тај, што се поједини производи који су предмет
трансакције не могу сматрати заменљивим са другим производима у оквиру
исте АТС3 класификације, јер је њихова намена везана за уже тржиште.
Наведену праксу дефинисања релевантног тржишта производа на ATC4 нивоу,
прихватила је и Европска комисија.
Предмет трансакције чини имовина BMS-а, односно одређени
фармацеутски производи, који припадају следећим (ATC4) групама лекова:
- Megestrol (ATC4: L02AB);
- Fosinopril (ATC4: C09AA);
- Fosinopril/HCTZ (ATC4: C09BA);
- Cefprozil и Cefadroxиl (оба ATC4: J01DC).
На основу наведеног што чини садржај достављене пријаве у њеном делу
који се односи на релевантно тржиште, - обрађено у „секцији 12 ове пријаве“,
учесници концентрације сматрају да као релевантно тржиште производа за
предметну трансакцију треба дефинисати тржиште продаје на велико одређених
фармацеутских производа у складу ATC4 класификацијом и то: (I) ATC4 L02AB
– Gestageni, (II) ATC4 C09AA – Ace inhibitori, (III) ATC4 C09BA – Inhibitori
angiotenzin konvertujućeg enzima, kombinacije sa diureticima и (IV) ATC4 J01DC –
Cefalosporini II generacije.
Овако дефинисан предлог релевантног тржишта производа који је
понуђен од стране подносиоца пријаве, Комисија је прихватила као исправан.
Имајући у виду да је дистрибуција и продаја лекова регулисана од стране
Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, учесници
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концентрације сматрају да би релевантно географско тржишта у предметном
поступку, требало посматрати на нивоу територије Републике Србије. Наведена
дефиниција релевантног географског тржишта како је исту предложио
подносилац пријаве, усвојена је од стране Комисије.
PharmaSwiss d.o.o. на домаћем тржишту бави се увозом лекова и
медицинске опреме, врши примарно или секундарно паковање, и даљу продају
тих производа велетрговцима и апотекама. У зависности од одређених
производа, подносилац пријаве доставио је податке о значајнијим конкурентима
у Републици Србији, међу којима су: [...]1и др. Поред тога за сваку од наведених
група лекова у оквиру ATC4, подносилац пријаве је дао прецизне показатеље
који се налазе у списима предмета.
Циљно пословање које је предмет преузимања у пријављеној
концентрацији, лекове Megace и Cefzil у Србију испоручује из својих
производних погона у иностранству, а финални производи - лекови се увозе и
дистрибуирају директно преко PharmaSwiss d.o.o. или преко других велепродаја
и апотека. За потребе Циљног пословања PharmaSwiss d.o.o. врши паковање и
дистрибуцију одређених врста лекова као што је fosinopril.
Предметна трансакција представља јачање доброг пословног односа
између Valeant Grupe и BMS-а. У том смислу након трансакције, Valeant Grupa
као потпуни власник права над Пословањем, омогућити стварање значајне
вредности за акционаре/чланове BMS-а и Valeant Grupe
Учесници концентрације не очекују да ће спровођење намераване
концентрације имати било какав ефекат на цене на домаћем тржишту. Нарочито
се не очекују негативни ефекти, као ни било какве негативне импликације на
квалитет релевантних производа и услуга, на њихове потрошаче/кориснике у
Републици Србији.
На основу изнетих чињеница, оцењено је да предложена концентрација
на изазива забринутост са аспекта заштите конкуренције нити се њоме
ограничава, нарушава или спречава конкуренција на дефинисаном релевантном
тржишту производа, 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 пријема решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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