
                                       

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  пријемним  бројем  6/0-02-
751/2014-1,  коју  је  дана  1.  децембра  2014.  године  поднело  привредно  друштво
„Actavis“  plc,  које  је  основано  у  складу  са  прописима   Републике  Ирске, са
регистрованим  седиштем  на  адреси 1  Grand  Canal  Square  Docklands,  Dablin  2,
Dablin  07054,  Irska, регистарски  број  друштва  No 471506,  кога  по достављеном
пуномоћју од 24. новембра 2014. године заступа пуномоћник, адвокат Драган Гајин
из Београда, и остали адвокати из адвокатске канцеларије  Карановић/Николић из
Београда, ул . Ресавска бр. 23., дана 25. децембра 2014. године, доноси следеће 

                                                                Р Е Ш Е Њ Е

I  ОДОБРАВА  СЕ у  скраћеном  поступку  концентрација  учесника  на
тржишту  која  настаје  стицањем појединачне  контроле  привредног  друштва
„Actavis“  plc,  које  је  основано  у  складу  са  прописима   Републике  Ирске, са
регистрованим  седиштем  на  адреси 1  Grand  Canal  Square  Docklands,  Dablin  2,
Dablin  07054,  Irska, регистарски  број  No  471506,  над привредним  друштвом
„Allergan“ Inc,  које  је  регистровано  у  Сједињеним  Америчким  Државама,  са
седиштем на  адреси  Prentice-Hall  Corporation  System,  Inc,  2711 Centerville  Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, SAD, до чега долази на основу спровођења
Трансакционог  уговора   који  су  заинтересоване  стране  закључиле 16.  новембра
2014. године. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да  је  у  прописаном  року  извршена  уплатa износа  од
24.938,00  (двадесетчетирихиљададеветстотинатридесетосам  и  00/100)  ЕУР  на
девизни  рачун  Комисије  за  заштиту  конкуренције  отворен  код  Народне  Банке
Србије,  с  позивом  на  број  6/0-02-751/2014-1,  и  уплата  износа  од  7.536,00
(седамхиљадапетстотинатридесетшест  и  00/100)  динара  на  динарски  рачун
Комисије  за  заштиту конкуренције  отворен код Управе за  трезор Министарства
финансија, што заједно представља прописану висину накнаде за издавање решења
о  одобрaвању  концентрације  у  скраћеном  поступку  из  чл.  2.  став  1.  тачка  6.
Тарифника  о  висини  накнада  за  послове  из  надлежности  Комисије  за  заштиту
конкуренције.

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

КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-751/2014-5

Датум: 25. децембар 2014. године
Београд
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    О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво из Републике  Ирске  „Actavis“  plc,  (у  даљем тексту:
Актавис, или подносилац пријаве), поднело је 1. децембра 2014. године Комисији
за  заштиту  конкуренције  (у  даљем  тексту:  Комисија)  пријаву  концентрације  (у
даљем тексту: пријава), која је у Комисији заведена под бројем 6/0-02-751/2014-1.
Предметна пријава је поднета благовремено, и у оквиру законског рока прописаног
чланом  63.  Закона.  Оваква  оцена  проистиче  из  увида  у  расположиву
документацију, која указује на датум потписа Трансакционог уговора, достављеног
Комисији  као  правни  основ  спровођења  ове  концентрације,  а  који  је  закључен
између  страна  које  се  сматрају  учесницама  ове  пословне  трансакције.  Пред
Комисијом  је  у  смислу  чл.  45  Закона,  постављен  образложени  захтев  којим  се
тражи  заштита  одређених  података  и  информација  садржаних  у  пријави.
Подносилац  је  определио  штету  која  би  за  странку  могла  настати  у  случају
објављивања  сваког  од  наведених  података  за  које  се  заштита  тражи.  Након
разматрања оваквог захтева,  разлога због којих се исти поставља и пројектоване
штете  која  би  могла  наступити  за  учеснике  концентрације,  по  овом  захтеву
одлучено је посебним закључком Председника Комисије број 6/0-02-751/2014-3 од
16. децембра 2014. године. Накнада за издавање акта Комисије – решења којим се у
скраћеном поступку одобрава спровођење пријављене концентрације, уплаћена је
на време и у целости.

Учесник  концентрације  на  страни  подносиоца  пријаве  –  Актавис,
представља глобалну, интегрисану специјалистичку фармацеутску компанију, која
послује у више од 60 држава и управља са преко 30 производних и дистрибутивних
постројења широм света. Активност Актависа усмерена је на развој, производњу и
дистрибуцију  генеричких  и  брендираних  фармацеутских  производа  и  сличних
биолошких производа. Актавис група која интегрише више од 30 производних и
дистрибутивних  постројења  широм  света,  крајем  2013.  године  запошљавала  је
више од 19 хиљада радника, а ниво оствареног годишњег прихода у тој години,
премашио  је  [...]1 ЕУР.  Актавис  је  у  Републици  Србији  активан  у   развоју,
производњи и продаји готових дозираних фармацеутских препарата (енг.  Finished
Dosage  Pharmaceutical  products),  уговорној  производњи,  сублиценцирању
регистрационих  досијеа  за  производе,  као  и  у  велепродаји  готових  дозираних
фармацеутских производа другим фармацеутским компанијама, ради њихове даље
продаје  под  приватном  марком.  Подносилац  пријаве  Комисији  је  доставио  све
податке који се односе на Актависова повезана друштва у Србији. Реч је о даље
наведеним  домаћим  друштвима,  која  су  регистрована  и  активна  у  Републици
Србији и у којима Актавис има искључиви, или већински удео.  Прво од њих је
Друштво  за  трговину  на  велико  фармацеутским  производима   Актавис  д.о.о.
(матични број  20445009),  са  регистрованим седиштем у  Београду.  Ово друштво
основано  је  2008.  године,  његов  једини  оснивач  и  члан  је  једно  од  бројних
друштава из Актавис групе ( Actavis Holding CEE B.V. са 100% власничког удела).
Претежна  регистрована  делатност  Актавис  д.о.о.  је  трговина  на  велико

1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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фармацеутским производима (шифра: 4646). Друго повезано друштво подносиоца
пријаве у Републици Србији јесте акционарско друштво – Фармацеутско-хемијска
индустрија  Здравље  а.д.   са  седиштем  у  Лесковцу  (матични  број  07204817).
Основано је  1953.  године,  а  током дугог  периода  свог  постојања,  променило је
више  организационих  облика  и  власничких  статуса.  Данас  функционише  као
акционарско  друштво.  Његов  највећи  појединачни  акционар  је  Актавис  са
власништвом над 73,27% укупног броја емитованих акција овог домаћег друштва, у
коме врши контролну функцију.  Претежна регистрована делатност овог друштва је
производња фармацеутских производа (шифра; 2120). Последње повезано друштво
Актависа  у  Србији  је  Друштво  са  ограниченом  одговорношћу  за  трговину  –
Zdravlje Trade d.o.o. са седиштем у Лесковцу (матични број 06981658).  Једини члан
овог  друштва  са  100%  удела  у  њему,  јесте  Фармацеутско-хемијска  индустрија
Здравље  а.д.  Лесковац.  Претежна  делатност  друштва  Zdravlje  Trade  d.o.o. јесте
трговина на велико фармацеутским производима (шифра: 4646). Укупан годишњи
приход Актависа у Републици Србији у 2013. години,  износио је [...]  ЕУР.  Ово
друштво у Републици Србији тренутно сарађује са 18 дистрибутера, који покривају
читаву територију  Србије.  Два највећа  дистрибутера  су Phoenix  и  Vega  са  58%
продаје.

Allergan  Inc ( у даљем тексту: Алерган, или циљно друштво),  је америчко
фармацеутско  друштво  које  је  основано  1948.  године  и  активно  је  у  области
истраживања, развоја и комерцијализације  фармацеутских и биолошких производа
намењених  употреби у офталмологији, неурологији, дерматологији,  урологији и
естетској  медицини.   Управо  у  наведеним  областима   медицине,  Алерган  је
активан  у  Републици  Србији.  Од  стране  подносиоца  пријаве  достављене  су
информације и о врстама појединих производа са којима је у одређеним гранама
медицине ово друштво присутно у Србији као што су: у области дерматологије -
производи  за  лечење псоријазе,  акни,   стимулацију раста  трепавица;  у  области
офтамологије -  производи за лечење глаукома,  очних алергија, упала, инфекција и
болести ретине; у области естетске медицине -  реконструктивни и повећавајући
импланти, као и различита медицинска средства за ширење ткива и естетику лица.
Алерган  нема  регистрована  зависна  друштва  у  Републици  Србији,  већ  послује
преко дистрибутера.  Приходи циљног друштва остварени у Републици Србији у
прошлој години износили су око [...] ЕУР, док су на глобалном (светском) нивоу
укупни приходи Алергана у 2013. години достигли [...] ЕУР.

Са  становишта  овде  наведених  прихода  друштава  која  се  сматрају
учесницима  ове   концентрације,  који  су  остварени  на  светском  и  националном
тржишту,  као  и  природе  и  структуре  саме  трансакције,  закључено  је  да  је
подносилац  пријаве  поступио  на  исправан  начин  када  је  ову  концентрацију
пријавио Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење.

Предметна концентрација настаће спровођењем намере Актависа да стекне
искључиву контролу над Алерган-ом (овде циљним друштвом). То ће се догодити
путем реализовања Трансакционог уговора, закљученог 16. новембра 2014. године
између страна заинтересованих за његово спровођење. Потписници овог документа
који  је  достављен  Комисији,  јесу  Актавис  -  овде  подносилац  пријаве,  Avocado
Acquisition  (Авокадо),  које  је  зависно  друштво  Актависа и   посредно  је  под
његовом  искључивом контролом и Алерган – над којим ће подносилац пријаве
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стећи  контролу.  Авокадо је  регистрован  у  Делаверу,  а  друштво  је  основано
искључиво за потребе предметне трансакције и спојиће се са циљним друштвом  у
складу  са  Трансакционим  споразумом.  Након  извршеног  спајања  ових  страна,
престаће одвојено да постоји друштво Авокадо, док ће циљно друштво наставити
да постоји, тако да ће одмах након спровођења спајања, оно постати индиректно
зависно друштво  Актависа. Достављени документ Комисија је квалификовала као
исправан акт о концентрацији, и исти прихватила као валидан правни основ њеног
спровођења.

У  делу  пријаве  који  се  односи  на  дефиницију  и  анализу  релевантног
тржишта производа и релевантног географског тржишта, подносилац пријаве дао је
главне карактеристике активности циљног друштва у делатности продаје појединих
врста  фармацеутских  производа  у  Републици  Србији.  Конкретно,  Алерган  је  у
Републици  Србији,  према  тзв.  АТС класификацији,  учесник  на  два  опредељена
релевантна  тржишта  производа.  Прво  од  њих  јесте  тржиште   S1E миотика  и
препарата   против глаукома  (циљно друштво  продаје  у Србији различите  врсте
фармацеутских производа из ове класе, а то су пре свега различите врсте капи за
очи). Алерган на овом тржишту има учешће од 6,8%. Као највеће конкуренте на
овом  релевантном  тржишту  производа,  подносилац  пријаве  је  навео  следећа
друштва и определио њихове појединачне тржишне уделе. То су:  Pfizer  /40-50/%,
Merck &Co  /30-40/%,  Novartis  /5-10/%,  Galenika  /5-10/%,  Unimed  Pharma  /0-5/%.
Друго  дефинисано  релевантно  тржиште  производа  за  потребе  овог  поступка,
дефинисано  у  односу  на  активност  циљног  друштва,  јесте  тржиште  М3А
мишићних релаксаната са периферним дејством. Алерган у Србији продаје следеће
даље наведене   фармацеутске производе из ове класе. То је  Ботокс (релаксант –
прашак који се раствара ради уноса инекцијом и представља средство за опуштање
мишића, које се   убризгава у мишиће, или дубоко у кожу). Препарат делује тако
што делимично блокира импулсе нерава до било којих мишића у које је унет и
смањује претеране контракције таквих мишића. Други производ из ове класе, који
у Републици Србији продаје циљно друштво јесте Вистабел (растворени прашак
који се  уноси  инекцијом).  Служи за  привремено унапређење изгледа  одређених
линија лица. На тржишту мишићних релаксаната са периферним дејством, Алерган
има процењени тржишни удео  од 16.8%, док је  као главне конкуренте  на  овом
тржишту подносилац пријаве навео следећа друштва: Merck &Co /40-50/%, Valant
Pharma /20-30/%, GlaxoSmithKline /10-20/%. 

На основу расположивих података коришћених у овом поступку, Комисија
констатује да Актавис није присутан ни на једном од овде наведених релевантних
тржишта производа, што индикује закључак да на тржишту Републике Србије не
постоје  никаква  хоризонтална  преклапања  између  страна  које  се  сматрају
учесницима ове концентрације, нити на истом релевантном географском тржишту
како је  оно дефинисано за потребе овог поступка  (тржиште  Републике Србије),
постоји било какав вертикални однос између учесника.

Предметна  концентрација  осим  у  Републици  Србији,  ради  одобравања
њеног спровођења пријављена  је надлежним телима за заштиту конкуренције и у
следећим  јурисдикцијама:  Канада,  Колумбија,  Европска  унија,  Русија,  Турска,
Украјина, САД.
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Комбинација  активности  друштава  која  се  сматрају  учесницима  ове
концентрације  у  значајној  ће  мери утицати  на   унапређење  њихових тренутних
могућности за међународно пословање. Заједно са Актависом, Алерган ће имати
пословно  присуство  на  око  100  тржишта  широм  света,  укључујући  појачано
присуство  у  Канади,  Европи,  Југоисточној  Азији  и  Латинској  Америци,  као  и
присуство у Кини и Индији. Пословна интеграција два друштва, омогућиће већи
обим активности у области истраживања и развоја кроз 15 нових краткорочних и
средњерочних  пројеката,  који  ће  значајно  унапредити  постојећи  производни
портфолио ових друштава. Пословне активности Актависа и Алергана су у великој
мери комплементарне, тако да ће портфолио Алергана у области офталмологије,
неурологије,  дерматологије  и  пластичне  хирургије  представљати  допуну
постојећем портфолију Актависа у области гастроентерологије, CNS-a (централног
нервног система), као и на подручју „здравља жена“.

 У односу на околност да између друштава која се сматрају учесницима ове
концентрације  нема  хоризонталних  преклапања,  нити  вертикалних  односа  на
дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији, Комисија је
у поступку оцене ефеката ове концентрације,  закључила да њено спровођење не
може ни на  који  начин  довести  до спречавања,  ограничавања,  или нарушавања
конкуренције   на  тржишту  Републике  Србије,  или  његовом  делу,  а   нарочито
стварањем, или јачањем доминантног положаја. До таквих последица спровођења
ове  концентрације  не  може  доћи  из  разлога  што  ни  један  од  учесника  нема
доминантан  положај  ни  на  једном  од  дефинисаних  релевантних  тржишта,  нити
може такав положај остварити по основу спровођења ове концентрације. У односу
на  утврђено  и  овде  изнето  чињенично  стање,  Комисија  је  оценила  да  се  у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, због чега 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 достављања решења.
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
               Доц. др Милоје Обрадовић
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