Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-780/2015-6
Датум: 19. новембар 2015. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97,
31/01 и “Службени гласник РС“ бр 30/2010) 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 6/0-02-780/2015-1, која је поднета дана 22. октобра 2015.
године, преко адвоката Александре М. Симић из Београда, ул. Милорада
Марковића Миће бр. 77 и осталих адвоката појединачно наведених у достављеном
пуномоћју бр. 145/2015 од 16. октобра 2015. године, у име привредног друштва
„Valeant Sp.z o.o.sp.j“, са седиштем на адреси Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow,
Република Пољска, које је регистровано у Државном судском регистру
предузетника, број регистрације: REGON:180935403, NIP: 8133676203, дана 19.
новембра 2015. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног
друштва „Valeant Sp.z o.o.sp.j“, са седиштем на адреси Przemyslowa 2, 35-959
Rzeszow, Република Пољска, које је регистровано у Државном судском регистру
предузетника, број регистрације: REGON:180935403, NIP: 8133676203, над
циљним пословањем привредног друштва Maxima Healthcare Limited, са седиштем
на адреси Boleny Place, Cowfold Road, Bolney, Haywards Heatht RH17 5QT,
Уједињено Краљевство, које је регистровано у Привредном регистру Енглеске и
Велса под регистарским бројем 5339342, при чему се циљно пословање које је
предмет преузимања, састоји из продајне имовине таксативно опредељене
садржином Уговора о купопродаји имовине од 9. октобра 2015. године и,
неизвршених наруџбина које подразумевају све наруџбине које је продавац циљног
пословања примио од заинтересованих купаца, али исте није реализовао.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве предметне концентрације,
извршио обавезу плаћања накнаде за издавање овог решења, уплатом износа од
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3.011.182,50 (словима: тримилионаједанаестхиљадастоосамдесетдва и 50/100)
динара на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе
за трезор Министарства финансија с позивом на број 6/0-02-780/2015-1, што
представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде за
издавање решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за
заштиту конкуренције, израчунату применом средњег девизног курса Народне
банке Србије на дан уплате.
Образложење
Привредно друштво „Valeant Sp.z o.o.sp.j“ из Републике Пољске (у даљем
тексту: Valeant, или подносилац пријаве), преко пуномоћника, адвоката Александре
М. Симић из Београда, поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија) 22. октобра 2015. године, пријаву концентрације бр. 6/0-02780/2015-1 (у даљем тексту: пријава). Комисија је од подносиоца пријаве затражила
да предметну пријаву употпуни додатним информација, подацима, или
документима, чије је достављање изостало у иницијалном поднеску, а са циљем да
ова пријава у свему буде усаглашена са Уредбом о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 89/2009, у даљем тексту:
Уредба). Подносилац пријаве је допуном од 2. новембра 2015. године, у целости
поступио на начин како је то од стране Комисије затражено, након чега је
констатовано да је пријава комплетна, чиме су испуњени сви услови за поступање
по истој. Комисији је предложено да о предметној пријави одлучи у скраћеном
поступку, уз навођење образложења за давање таквог предлога. Констатује се да је
извршена благовремена уплата прописане висине накнаде за издавање акта
Комисије у скраћеном поступку, о чему је Комисији достављен одговарајући доказ.
Подносилац пријаве је поднеском од 2. новембра 2015. године затражио заштиту
одређених података и информација садржаних у пријави, подношењем Захтева бр.
6/0-02-780/2015-4, о чему је Председник Комисије након разматрања истог одлучио
Закључком од 18. новембра 2015. године.
На основу свих приложених информација које се односе на учеснике ове
концентрације, Комисија у наставку овог образложења износи следеће кључне
чињенице које су утврђене током предметног поступка.
Непосредни подносилац предметне пријаве јесте пољско привредно
друштво које је члан истоимене групе (Valeant група). Матично друштво ове групе
јесте канадски „Valeant Pharmaceuticals International, Inc“ са регистрованим
седиштем у Монтреалу. Читава група, односно сва друштва која су у њу
интегрисана, на крају 2014. године имала су нешто мање од 17 хиљада запослених.
Укупан приход групе (светски), у претходној пословној години достигао је близу
7,3 милијарде ЕУР и био је значајно већи (за око 43%) од укупног годишњег
прихода ове групе који је остварен у 2013. години. Када се у анализу укључе и
приходи које је Valeant група остварила у светским размерама у 2012. години, у
којој су они износили незнатно изнад 3 милијарде ЕУР, може се оправдано
закључити да је успостављена веома стабилна тенденција раста годишњих прихода,
које ова група остварује на глобалном нивоу. Потпуно другачији правац кретања на
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приходној страни, примећује се када се посматрају поједини локални –
конститутивни делови Valeant групе, (конкретно њена активност на тржишту
Републике Србије), о чему ће прецизни подаци бити изнети у наставку текста овог
образложења.
Подносилац пријаве активан је у области фармацеутске индустрије, а његова
стварна делатност односи се на домен развоја, производње и рекламирања широког
спектра фармацеутских производа.
Присутност на тржишту Републике Србије, подносилац пријаве остварује
посредно. Овакав закључак опредељен је чињеницом постојања домаћег друштва
PharmaSwiss d.o.o. које је регистровано и активно у Републици Србији, (у даљем
тексту: PharmaSwiss Srbija), са седиштем у Београду. Ради се о једночланом
друштву чији је оснивач и искључиви власник са 100% удела у њему, истоимено
швајцарско друштво - PharmaSwiss SA, Zug, које је од 2011. године члан Valeant
групе. До тога је дошло почетком 2011. године, када је Valeant Pharmaceuticals
International, Inc из Канаде, купио целокупни акцијски капитал овог швајцарског
друштва од претходног власника тог капитала, а Комисија је својим решењем из
2011. године, дала сагласност за реализацију предметног преузимања и одобрила
спровођење те концентрације. Друштво PharmaSwiss Srbija основано је 2001.
године, а његова претежна регистрована делатност јесте „трговина на велико
фармацеутским производима“ (шифра: 4646). Ово друштво са приближно 300
запослених, врши делатности производње, велепродаје
и промоције
фармацеутских производа (између осталог оних производа који су намењени
кардиоваскуларној, дерматолошкој, реуматолошкој, као и анти-инфектолошкој
терапији), као и медицинских средстава и суплемената у исхрани (витамина) на
територији Србије. PharmaSwiss Srbija на тржишту Републике Србије врши
дистрибуцију и промоцију производа страних мултинационалних компанија
(заступнички послови), као и производњу и дистрибуцију својих генеричких
производа (сопствени производи).
Остварени годишњи приходи Valeant групе у Републици Србији у 2014.
години износили су око 67 милиона ЕУР и били су нижи од остварених годишњих
прихода у 2013. години за око 3%, док су у односу на висину прихода које је ова
група остварила у Србији у 2012. години, прошлогодишњи заостајали за око 12%.
Подносилац пријаве доставио је Комисији информацију о томе да су наведени
приходи које Valeant група остварује у Србији, заправо једнаки приходима које на
нашем тржишту постиже PharmaSwiss Srbija као једино домаће друштво које је
члан ове групе. Valeant нема других зависних друштава у Републици Србији, нити
извози и продаје у Србији било шта из своје палете производа. Због тога, осим
наведених извора прихода (пословање PharmaSwiss Srbija), нема других који
генеришу приходе ове групе остварене у Србији.
Циљ предметне трансакције јесте стицање пословања, (у даљем тексту:
циљно пословање) које обухвата производњу, стављање лека у промет,
информације о регистрацији, жигове, патенте, ауторска права и права у вези са
паковањем, технолошке информације, као и друга права која се односе на циљно
пословање на територији ….1. Структурно, циљно пословање је ближе
Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком …., или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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специфицирано у Уговору о купопродаји, који је Комисији достављен као правни
основ пријављене концентрације, а о чему ће више појединости и информација
бити изнето у наставку овог текста. Тренутни власник циљног пословања (и његов
продавац у овој трансакцији), јесте привредно друштво Maxima Healthcare Limited
из Уједињеног Краљевства. Подносилац пријаве је оправдано доставио мали фонд
информација које се односе на ово друштво, а које се овом приликом не наводе,
будући да се оно не сматра учесником у концентрацији (продавац није учесник
концентрације), већ само учесником у предметној купопродаји као продавац
циљног пословања. Оно није присутно у Републици Србији преко својих повезаних
друштава, нити има ма какве приходе остварене на тржишту Србије, у којем
смислу су и приходи циљног пословања у Србији на нивоу нуле. Производ који је
предмет ове трансакције и који се односи на Србију у складу са Купопродајним
уговором, јесте Decosanol 10% - регистровани назив Erazaban. Са наведеним
леком, учесници концентрације до тренутка њеног спровођења нису присутни на
тржишту Републике Србије, које је од стране подносиоца пријаве предложено као
релевантно географско тржиште за потребе овог поступка. Комисија је достављени
предлог дефиниције релевантног географског тржишта прихватила као исправан,
па ово тржиште дефинише као тржиште Републике Србије. При оваквом ставу,
Комисија је уважила чињеницу да је дистрибуција и продаја лекова у Републици
Србији регулисана од стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије,
као и своју претходно изграђену праксу која је примењена у упоредним
случајевима о којима је одлучивала. Истовремено, Комисија је прихватила предлог
подносиоца пријаве, да се као релевантно тржиште производа у овом поступку
одреди тржиште дистрибуције и продаје одређених фармацеутских производа у
складу са одговарајућом АТС3 класификацијом. Ова класификација (АнатомскоХемијско-Терапеутска)
представља
најшире
коришћени,
ажурирани,
ауторитативни и препознатљиви метод у великом броју земаља широм света.
Усвојена је од стране Светске здравствене организације, (СЗО), Европског
удружења
фармацеутских
маркетинг
истраживања
(ЕУФМИ),
Интерконтиненталне медицинске статистике (ИМС), као и од стране Агенције за
лекове и медицинска средства Србије. Лек Erazaban према својим терапеутским
индикацијама, односно намени лека, применом такозваног трећег нивоа АТС
класификације (АТС3), припада групи лекова чији је заједнички назив D06В, а у
коју групу су укључени тзв. „хемиотерапеутици за локалну примену“.
Подносилац пријаве Комисији је доставио податке који се односе на приказ
појединачних тржишних удела највећих конкурената који су учесници на
дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији. Као извор
података из којег је обезбеђена достављена документација, наведен је, већ
поменути ИМС (интерконтинентална медицинска статистика). Коришћењем овог
извора података, подносилац пријаве обезбедио је индикаторе тржишног удела за
групу од 5 највећих конкурената који су активни на српском тржишту
хемиотерапеутика за локалну примену - D06В. Конкуренти који се наводе у
наставку текста, имају заједнички тржишни удео од око …. на анализираном
релевантном тржишту производа у Републици Србији. При томе, тај удео између
њих није линеарно распоређен. Конкретно, реч је о учесницима различите тржишне
снаге, а распон између најјачег и најслабијег „играча“ на овом тржишту износи чак
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20:1. Лидерску позицију на домаћем D06В тржишту има Actavis …., а следе Union
Medic …., Evropa Lek …., JGL …., и Pharmanova ….. Наведени тржишни
удели израчунати су применом критеријума обима продаје, који је као доступни
параметар коришћен за потребе тржишног позиционирања претходно наведених
учесника. У истом делу предметне пријаве, а у оквиру приложеног табеларног
приказа, изричито је наведено да Valeant и циљно пословање-Erazaban, на
анализираном тржишту имају удео од по 0%. То даље опредељује закључак да се
учесници ове концентрације, њеним спровођењем први пут укључују на
дефинисано релевантно тржиште производа на географском тржишту Републике
Србије Због те чињенице, у конкретном случају не постоји ефекат агрегирања
„претходне“ са „новостеченом“ тржишном позицијом учесника ове концентрације
Овом пословном трансакцијом, на дефинисано релевантно тржиште производа
заправо се уводи нови конкурент. На тај начин ће бити повећан (у односу на стање
пре концентрације) број учесника активних на релевантном тржишту производа
како је оно одређено за потребе овог поступка, што свакако чини позитивну
последицу спровођења пословне трансакције која је предмет ове пријаве. Комисија
констатује да у самој пријави нису наведени очекивани тржишни удели које ће
Valeant по окончању пријављене пословне трансакције достићи у Републици
Србији на дефинисаном релевантном тржишту производа. Полазећи од тренутног
изгледа овог тржишта и начина на који је оно дизајнирано – укључујући број и
снагу учесника активних на њему, као и од података о укупној вредности циљног
пословања оствареној у претходним годинама, о чему је подносилац пријаве
доставио одговарајуће податке у оквиру „секције 7“ (где су наведени укупни
годишњи приходи циљног пословања), Комисија сматра да није реално очекивати
да учесници ове концентрације у Републици Србији остваре тржишни удео који би
достизао ниво двоцифрених бројева.
Констатује се да су разлози учесника за спровођење ове концентрације, у
самој пријави наговештени само у општим одредницама. У том смислу наводи се
да стицалац контроле предметну аквизицију сматра повољном инвестиционом
приликом. Мишљење је Комисије да њу повољном не чини само цена коју ће купац
према одредбама Купопродајног уговора исплатити продавцу за предмет
преузимања, већ и други виђени бенефити, које је из предметног стицања циљног
пословања препознао његов нови – будући власник. Реч је о томе да Valeant Poland
кроз спровођење концентрације која се састоји у успостављању контроле над
Циљним пословањем привредног друштва „Maxima“ (овде продавац пословања),
очекује да осим „обогаћивања“ разноврсности сопствене фармацеутске производње
и њене понуде према тржишту, постигне и оптимизацију производње, маркетинга,
дистрибуције, као и продаје ове структуре производа.
Спровођењем пријављене концентрације која значи стицање контрола од
стране друштва Valeant над циљним пословањем, доћи ће и до промене структуре
дефинисаног релевантног тржишта производа на претходно описани начин.
Суштински, биће повећан број учесника на овом тржишту, при чему нови уласци
на то тржиште, како је претходно указано, неће бити праћени стварањем
забрињавајуће високих тржишних удела тих нових учесника на дефинисаном
релевантном тржишту. Комисија је на основу свих утврђених чињеница у
предметном поступку, закључила да одобравање спровођења ове концентрације не
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ствара никакве забрињавајуће компетитивне ефекте, односно да последично не
доводи до битног спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на
дефинисаном релевантном тржишту, а пре свега стварањем или јачањем
доминантног тржишног положаја, због чега се у конкретном случају ради о
дозвољеној концентрацији, па је донета одлука као у ставу првом диспозитива.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона, као и чл. 2.
ст. 1. тач. 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији
и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи
години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања
сагласности за њено спровођење.
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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