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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-641/2014-5
Датум: 6. новембар 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
„Merck KGaA“ са регистрованим седиштем на адреси Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, Савезна Република Немачка број 6/0-02-641/2014-1 поднетој 7.
октобра 2014. године преко пуномоћника, Бојана Вучковића адвоката из
Београда ул. Ресавска бр. 23, дана 6. новембра 2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од стране привредног
друштва Merck KGaA, командитног друштва на акције које је основано и
постоји у складу са законима Савезне Републике Немачке, са регистрованим
седиштем на адреси Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Савезна Република
Немачка, над друштвом Sigma-Aldrich Corporation које је основано и постоји у
складу за законима Сједињених Америчких Држава, са регистрованим
седиштем на адреси 3050 Spruce Street, St. Louis, Missouri, Сједињене Америчке
Државе, до које долази стицањем већине акција у циљном друштву.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио
уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за
заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, с позивом на број 6/002-641/2014-1, што представља одговарајућу висину 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.
Образложење
Привредно друштво Merck KGaA, командитно друштво на акције, које је
основано и послује у складу са законима Савезне Републике Немачке (у даљем
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тексту: Merck, или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 7. октобра 2014. године преко
пуномоћника, Бојана Вучковића, адвоката из Београда, пријаву концентрације
број 6/0-02-641/2014-1 (у даљем тексту: пријава). Допуном документације која је
Комисији достављена 21.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: 6/0-02-641/2014-3 од 27.
октобра 2014. године. Председник Комисије за заштиту конкуренције
решавајући по горњем захтеву, донео је 29. октобра 2014. године Закључак о
заштити података број: 6/0-02-641/2014-4.
Merck је привредно друштво које се бави производњом и дистрибуцијом
хемијских и биотехничких производа, нарочито медикамената, основних
супстанци за медикаменте, индустријских хемикалија, пигмената и козметичких
материјала. Поред тога друштво се бави дистрибуцијом и трговином
препаратима и апаратима за лабораторије и другом опремом. Друштво је
организовано и послује кроз четири дивизије: Merck Sorono (које је активно у
биофармацеутском истраживању и развоју), Consumer Health (које се бави
снабдевањем лекова без рецепта), Performance Materials (које је активно у
снабдевању ликвидних кристала, пигмената и козметике, као и напредним
технологијама) и Marck Milipore (које је активно у снабдевању производа за
индустрију био-науке). Компанија Merck послује у целом свету и у њеном
саставу је велики број друштава које производе и нуде широк спектар
фармацеутских и хемијских производа.
Подносилац пријаве у Републици Србији присутан је посредством свог
зависног друштва Merck d.o.o. Beograd. Ово домаће друштво основано је у 2006.
години и у искључивом је власништву подносиоца пријаве. Друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20234024,
а његова претежна регистрована делатност јесте трговина на велико
фармацеутским производима (шифра делатности: 4646). Пословне активности
фокусиране су на маркетинг и продају, управљање и контролу квалитета. Поред
тога Merck d.o.o врши дистрибуцију и промовише производе матичне компаније
на територији Републике Србије.
Као други учесник у предложеној пословној трансакције наведено је
друштво Sigma-Aldrich Corporation (у даљем тексту: Sigma-Aldrich или циљно
друштво) са седиштем у САД. Ова корпорација се бави развојем, производњом
и продајом био-хемикалија, органских и неорганских хемикалија, комплета и
опреме за лабораторије и услуге које се користе у научном истраживању. У
свом раду друштво Sigma-Aldrich, посебну пажњу посвећује контроли
квалитета, заштити животне средине, био-технологији, развоју фармацеутских
производа, дијагнози болести и развоју компоненти у фармацији, дијагностици
и производњи високих технологија. Ово друштво организовано је и послује кроз
три пословне јединице: Research (Развој), Applied (Примена) и SAFC
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Commercial (SAFC Комерцијала). Корпорација Sigma-Aldrich нема зависна
друштва, повезана друштва или имовину у Републици Србији.
Предложена пословна трансакција дефинисана је Уговором и у складу је
са планом спајања од 22. септембра 2014. године, према коме Merck намерава да
стекне 100% издатих акција са правом гласа и тиме успостави појединачну
контролу над Sigma-Aldrich корпорацијом. Предметни уговор је достављен
Комисији уз оверени превод овог документа на српски језик. Комисија је исти
прихватила као правни основ предметне концентрације, сагласно члану 63. став
1. тачка 1. Закона, с обзиром да садржи релевантне одредбе које дефинишу и
регулишу уговорену трансакцију. Описана трансакција квалификује се као
стицање појединачне контроле подносиоца пријаве над циљним друштвом, у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
На основу анализе свих елемената поднете пријаве и целокупне
документације која је достављена Комисији, утврђено је да је подносилац
пријаве исправно поступио када је предметну пријаву доставио Комисији. Ово
из разлога испуњености свих законских претпоставки при којима постоји
обавеза пријаве концентрације Комисији, како у погледу природе трансакције,
којом настаје концентрација у смислу Закона, тако и у погледу прописаних
прагова који се односе на висину прихода учесника концентрације, а при којима
постоји обавеза подношења пријава.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац
пријаве пошао је опште дефиниције релевантног тржишта производа, односно
од тога да релевантно тржиште производа обухвата производе који се сматрају
заменљивим од стране корисника, због особина тих производа, њихове цена и
намене. Предложена трансакција односи се на тржишта био-науке, на којем су
присутна оба учесника концентрације. Тржиште био-науке има конкурентно
окружење са бројним, јаким, и иновативним учесницима, као и софистицираном
и значајном базом потрошача. Пословне активности самих учесника
концентрације у великој мери су комплементарне, а у ограниченим областима
се преклапају и то у сегментима са великим бројем конкурената. У пословању
друштва Marck, у три од четири пословне дивизије (Merck Sorono, Consumer
Health, Performance Materials) нама било каквих преклапања. Једина преклапања
између дивизије Marck Milipore и друштва Sigma-Aldrich везана су за мали број
производа и односе се на одређене био-хемијске производе и лабораторијске
растворе. Подносилац пријаве приликом образлагања наведеног преклапања
доставио је бројне податке и показатеље везане за карактеристике појединих
производа, при томе анализирајући њихова својства и особине. Наиме,
истраживачи био-науке спроводе комплексна истраживања да би разумели
биолошке системе, односно шта се дешава у живим организмима. Оваква
истраживања су неопходна ради унапређивања развоја биолошких процеса,
вакцина базираних на ћелијском нивоу и других терапеутских и дијагностичких
производа у развоју.
Пословне активности учесника концентрације у Републици Србији
преклапају се у малом обиму и односе се на био-хемикалије/реагенсе и ћелијске
културе за истраживачке апликације. Ћелијска култура је општи назив за
уклањање ћелија, ткива или органа из животиња или биљака и њихово
3

смештање у вештачко окружење које је погодно за њихово преживљавање и/или
размножавање. Основни мотив за наведени поступак је селектовање
одговарајућих јединки за даљи поступак трансплатације.
Такође, преклапање постоји и у лабораторијским растворима (у ужем
смислу), инорганским производима/реагенсима, аналитичкој хроматографији,
органским и основним растворима. Подносилац пријаве у достављеној пријави,
подробно је образложио и објаснио карактеристике производа и својства
наведених раствора/реагенаса и других препарата неопходних за разне облике
употребе.
Овако дефинисан предлог релевантног тржишта производа који је
понуђен од стране подносиоца пријаве, Комисија је прихватила као исправан.
Приликом анализе релевантног географског тржишта уочено је да оба
учесника концентрације продају својих производа обављају на тржишту Европе
(укључујући Европску економску област), као и на глобалном – светском
тржишту. Наведене компаније пласмана својих производа врше на различите
начине. Продаја се обавља директно купцима путем електронске продаје на
Интернету, посредством каталошке продаје као и посредно преко дистрибутера.
Финални производи наведених друштава испоручују се из складишта која су
распоређена широм Европе. Стање на тржишту био-науке широм Европе је
динамично, јер се поред продаваца који нуде своје производе, све чешће
појављују и купци који могу да купују одређене производе за своје потребе у
различитим европским државама. Подносилац пријаве сматра да се релевантно
географско тржиште може посматрати на ширем нивоу од националног,
међутим предложена трансакција не води било каквим проблемима, ако би се
географско тржиште везало за територију Републике Србије, и сходно томе
релевантно географско тржиште треба одредити на националном нивоу.
Предложена трансакција према наводима подносиоца пријаве имаће
минималан ефекат на конкуренцију у Републици Србији. Наиме, већина
прихода које Marck-а у Србији остварује потиче од продаје производа који нису
повезани са производима циљног друштва. Ови производи укључују производе
пословних дивизија Merck Sorono (биофармацеутско истраживање и развој) и
Consumer Healthcare (лекови без рецепта). За ограничени број производа који се
преклапају, продаја је минимална, а њихов заједнички тржишни удео у продаји
у Републици Србији процењује се на мање од /30-40/%1, а углавном мање од /510/%. Дистрибуцију својих производа Marck врши преко велепродаје, јавних и
приватних болница, породилишта, а Sigma-Aldrich своје производе пласира
преко једног независног дилера. Учесници концентрације немају информације и
податке о уделима других учесника на релевантном тржишту Републике Србије,
међутим као значајније конкуренте наводе друштва Thermo Fisher Scientific, GE
Healthcare, Bio-Rad, Pall, Sartorius, BD Biosciences, за које се процењује да имају
већу продају и тржишни удео на тржишту Републике Србије од учесника
концентрације. На тржишту Републике Србије, понуда био-научних производа и
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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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лабораторијских решења обавља се преко локалних дистрибутера као што су
Super Lab, Analysis, Pro Media, Kefo, Militest, Galen-Fokus и др.
Предложена трансакција у конкретном случају ће резултирати стварањем
бољих истраживачких капацитета у савременој индустријској производњи. Као
резултат повезивања произвођачких и дистрибутивних система, који ће постати
ефикаснији, унапредиће се ланац снабдевања релевантним производима. Поред
тога ова трансакција ће омогућити Marck-u да има приступ далекосежном
дистрибутивном систему електронског пословања, а што ће крајњим
потрошачима омогућити већи избор понуђених производа.
Предметна трансакција ових учесника на глобалном нивоу обезбедиће
значајну географску комплементарност, јер је присуство учесника различито по
регионима. Наиме, Sigma-Aldrich је више усмерена на Сједињене Америчке
Државе, док Marck има веће присуство на тржиштима у другим деловима света.
Учесници предложене 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
Доц. др Милоје Обрадовић
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