Република Србија

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-75/2016-5
Веза: 6/0-02-954/2015
Датум: 21. јануар 2016. 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), чл. 192. ст. 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 6/0-02-954/2015-1, коју је 23.12.2015. године
поднело привредно друштво Figaro BidCo Limited, са седиштем на адреси 5th Floor, 6 St Andrew
Street, Лондон, EC4A 3AE, Уједињено Краљевство, које заступа пуномоћник адвокат Рашко
Радовановић из Београда, Змаја од Ноћаја 13а, дана 21. јануара 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне контроле привредног друштва Figaro BidCo Limited, са седиштем на
адреси 5th Floor, 6 St Andrew Street, Лондон, EC4A 3AE, Уједињено Краљевство, регистровано
под регистрационим бројем 09903564, над привредним друштвом LGC Science Group Limited,
са седиштем на адреси Queens Road, Teddington, Middlesex TW 11 0LY, Уједињено Краљевство,
регистровано под регистрационим бројем 07110945, до које долази куповином 100% удела у
капиталу овог друштва, чиме друштво KKR& Co. L.P. са седиштем на адреси 1209 Orange
Street, Вилмингтон, округ Њукасл, Делавер 19801, Сједињене Америчке Државе, основано у
држави Делавер, САД, према Потврди о оснивању број 08112-2575747 од 22.12.1995. године,
као матично друштво непосредног стицаоца контроле над друштвом LGC Science Group
Limited, посредно стиче појединачну контролу над истим друштвом.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да je друштво Figaro BidCo Limited, у целости извршило обавезу плаћања
накнаде за издавање овог решења уплатом износа од 3.051.692,50 (словима:
тримилионапедесетједнахиљадашестстотинадеведесетдва и 50/100) динара на рачун Комисије
за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што представља одговарајућу
динарску противвредност накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у
скраћеном поступку из члана 2.став 1. Тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
1

Образложење
Привредно друштво Figaro BidCo Limited, са регистрованим седиштем на адреси 5th
Floor, 6 St Andrew Street, Лондон, EC4A 3AE, Уједињено Краљевство, поднело је дана
23.12.2015. године преко пуномоћника адвоката Рашка Радовановића из Београда, улица Змаја
од Ноћаја 13а, пријаву концентрације која настаје стицањем појединачне контроле од стране
друштва Figaro BidCo Limited над привредним друштвом LGC Science Group Limited, са
предлогом да Комисија за заштиту конкуренције одлучи и одобри исту у скраћеном поступку.
Комисија је након пријема достављених допунских поднесака утврдила да је Пријава потпуна и
јасна у свим својим деловима, те да су у односу на ту чињеницу, као и околност да је
благовремено и у целости извршена уплата прописане висине накнаде за издавање акта
Комисије, испуњени сви услови за поступање и одлучивање Комисије у овом предмету.
Подносилац Пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем
тексту: Закон), дана 23. децембра 2015. године, поднео Комисији Захтев за заштиту података
бр. 6/0-02-954/2015-2, на основу којег је председник Комисије донео посебан Закључак.
Одлучујући по поднетој Пријави, Комисија је извршила увид у достављену
документацију, те је закључила да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога
који ће даље бити образложени.
Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника
концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је
следеће.
Учесник концентрације, привредно друштво Figaro BidCo Limited (у даљем тексту:
Figaro BidCo или подносилац Пријаве), је друштво са ограниченом одговорношћу које је
основано и послује у складу са правом Енглеске и Велса. Подносилац је друштво за посебне
намене основано за потребе ове трансакције и под крајњом је контролом друштва KKR& Co.
L.P., командитног друштва које је основано и послује у складу са правом државе Делавер, САД,
са регистрованим седиштем на адреси 1209 Orange Street, Вилмингтон, округ Њукасл, Делавер
19801, Сједињене Америчке Државе, (у даљем тексту: KKR). KKR је глобално инвестиционо
друштво које нуди широк асортиман алтернативних фондова и других инвестиционих
производа инвеститорима, и нуди решења на тржиштима капитала за компанију, компаније у
свом портфељу и остале клијенте. Повезани инвестициони фондови KKR-а инвестирају у
различита портфолио друштва, тако да свако повезано портфолио друштво KKR-а послује и
финансира се независно од његових других повезаних портфолио друштава и има сопствени
управни одбор, у чијем саставу је, обично један или више представника KKR-а.
KKR индиректно има контролно учешће (путем својих повезаних друштава) у више
друштава која су регистрована и послују у Републици Србији, али чије пословне активности
нису релевантне за овај поступак пред Комисијом. Поред података о поменутим друштвима,
Комисији су достављени и подаци о другим (иностраним) друштвима која KKR контролише и
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која су остварила приходе у Републици Србији, али не на тржиштима релевантним за
предметну концентрацију.
Сва зависна друштва матичног друштва подносиоца пријаве, над којима има
непосредну или посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу
оснивања и седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона.
Из података достављених Комисији о укупним (консолидованим) приходима KKR-а и
приходима Циљне групе оствареним на светском тржишту у 2014. години, као и о укупном
приходу оствареном на тржишту Републике Србије у 2014. години, проистиче да исти
вишеструко надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног
услова из члана 61. Закона, што значи да постоји обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији.
Привредно друштво LGC Science Group Limited (у даљем тексту: LGC Science или
циљно друштво) је друштво са ограниченом одговорношћу које је основано и послује у складу
са правом Енглеске и Велса. Циљно друштво је холдинг друштво LGC групе друштава (у
даљем тексту: Циљна група). Циљна група има седиште у Уједињеном Краљевству и активна је
у следећим областима: (i) стандарди (што укључује продају референтних материјала (reference
materials) и услуге професионалних тестирања (proficiency testing)), (ii) истраживање генома
(genomics) и (iii) лабораторијске и услуге управљања (laboratory and managed services) („ЛМС“).
ЛМС обухвата услуге развоја лека, форензику, спортски допинг за животиње и тестирање
суплемената. У Србији, Циљна група је претежно активна у продаји референтних материјала за
оквирно 90 купаца и остварила је промет у пословној 2014/2015. години у укупном износу од
[…]1. У оквиру Циљне групе не постоје зависна друштва регистрована у Србији.
Као акт о концентрацији, Комисији су у оригиналном тексту и овереном преводу на
српски језик, достављени купопродајни уговор („Уговор“), који је подносилац закључио 08.
децембра 2015. године са циљним друштвом као и појединцима наведеним у Делу А Прилога 1
Уговора (институционални продавци), појединцима наведеним у Делу Б Прилога 1 Уговора
(менаџмент продавци) и Bridgepoint Фондовима, и купопродајни уговор („Whirlwind Уговор“)
који је подносилац закључио 08. децембра 2015. године са, између осталих, LGC Whirlwind
Limited (повезаним друштвом циљног друштва), појединцима наведеним у Прилогу 1
Whirlwind Уговора (Whirlwind продавци) и Bridgepoint Фондовима. Након окончања
трансакције, подносилац ће имати непосредну појединачну контролу над циљним друштвом и
стога индиректну појединачну контролу над друштвима у оквиру Циљне групе.
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу чл. 17. ст. 1. тач. 2. Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу
пријаве концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у
финансијске извештаје учесника концентрације. Пријава је поднета благовремено у року од 15
дана од дана закључења уговора који представљају акт о концентрацији, у складу са чл. 63. ст.
1. тач. 1. Закона, и у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).
Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.
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Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр.89/2009). За
оцену предметне концентрације, Комисија је одредила релевантно тржиште као тржиште
продаје референтних материјала (reference materials) и тржиште услуга професионалних
тестирања (proficiency testing), оба на релевантном географском тржишту територије Републике
Србије из разлога који ће даље бити образложени.
Циљна група је на тржишту Републике Србије претежно активна у продаји
референтних материјала за оквирно 90 купаца и остварила је промет у пословној 2014/2015.
години у укупном износу од […]. Релевантни производи се првенствено производе у Немачкој
или купују од великих европских или америчких добављача и складиште у дистрибутивним
центрима Циљне групе пре него што се пошаљу у Србију. Укупни приходи остварени продајом
релевантних производа се могу поделити у односу 80:20 између прихода остварених продајом
референтних материјала и услуга професионалног тестирања. У погледу референтних
материјала највећи купац Циљне групе у Србији је […], који је представљао […] прихода
Циљне групе у Србији у 2015. години, а највећи купац услуга професионалног тестирања у
2015. години је […].
Референтни материјали представљају супстанце уз помоћ којих се врши мерење у
погледу хемијског састава, биолошких, клиничких, физичких, техничких и других својстава као
што су укус и мирис. Референтни материјали се углавном користе за карактеризацију производа
и калибрацију инструмената и опреме. Крајњи потрошачи референтних материјала су
фармацеутске компаније, друштва која се баве прехрамбеним производима и заштитом животне
средине, лица која се баве индустријском форензичком анализом и форензичком анализом
метала, као и клиничке лабораторије.
Услуге Циљне групе у вези са професионалним тестирањем користе привредна
друштва и друге организације да би се увериле у исправност својих лабораторијских и
индустријских процеса. То се реализује тако што Циљна група припреми узорак за кориснике
поступка професионалног тестирања који се доставља кориснику за потребе анализе и издавања
извештаја о резултатима тестирања. Циљна група пореди те резултате са својим сопственим
резултатима и са резултатима осталих корисника поступка и информише кориснике и њиховој
успешности. Узорак се припрема у постројењу Циљне групе у Берију, Уједињено Краљевство,
и обично садржи непожељан састојак неке врсте. На пример, код тестирања прехрамбених
произода, Циљна група може додати неку забрањену супстанцу узорку и тако проверити да ли
корисници могу да је идентификују и квантификују. Производни процес се углавном састоји од
додавања непожељног састојка узорку и достављања истог на анализу. Циљна група користи
референтне материјале приликом калибрације и тестирања сопствених процеса и инструмената,
с тим што се такви референтни материјали производе или набављају из сопственог каталога
Циљног друштва или се купују од другог добављача или дистрибутера.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба, одређена су релевантна
тржишта производа у конкретном случају, уважавајући процену релевантног тржишта коју је
дао подносилац Пријаве. Даље сегментирање тржишта у вези са одређеним групама производа
није неопходно у конкретном случају, јер стицалац контроле није присутан ни у једном
сегменту у Србији, тако да чак и када би релевантно тржиште производа дефинисали у најужем
могућем смислу, нема околности које упућују на забринутост у погледу стања конкуренције.
Као што је исправно наведено у Пријави и Европска комисија је, приликом анализирања
тржишта референтних материјала, оставила отворено питање да ли су референтни материјали
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део глобалног тржишта лабораторијских хемикалија или чине засебно тржиште, док услуге
професионалног тестирања нису раније оцењиване од стране органа за заштиту конкуренције.
За оцену предметне концентрације, релевантно географско тржиште за оба релевантна
тржишта производа је национална територија Републике Србије, у складу са чл. 6. ст. 3. у вези
чл. 2. Закона.
Према наводима у Пријави, KKR као посредни стицалац контроле нити било које
његово зависно односно контролисано друштво, нису активна на утврђеним релевантним
тржиштима (тржиште продаје референтних материјала и тржиште услуга професионалних
тестирања), нити на било којем другом хоризонтално или вертикално повезаном тржишту у
Србији. Такође, осим претходно описаног, Циљна група није присутна у Србији на други
начин. У пријави је такође наведено да једно од KKR-ових контролисаних портфолио
друштава, друштво Pharmaceutical Research Associates (PRA), представља пружаоца пуног
асортимана услуга уговорне истраживачке организације (contract research organisation-CRO),
док Циљна група у оквиру свог ЛМС сектора пружа само неке услуге уговорне истраживачке
организације и то услуге биоанализе и аналитичке услуге за хемију, производњу и контролу па
у том смислу може доћи до извесног хоризонталног преклапања, али не на тржишту Републике
Србије. У Србији активности PRA на тржишту уговорних истраживачких организација су мале
(укупан остварен приход у 2014. години износи […]), док Циљна група ове услуге не пружа у
Србији. Што се тиче ефеката који произилазе из вертикалне повезаности, Комисија је
закључила да иако су нека друштва из KKR-овог портфолија активна на тржиштима која би
могла бити вертикално повезана са тржиштима на којима је Циљна група активна, не постоје
таква вертикална преклапања ни у Србији ни у Европи а која би могла имати ефекте на
тржиште Републике Србије.
Из утврђеног чињеничног стања произилази да се не ради о хоризонталној
концентрацији односно да учесници концентрације нису истовремено и учесници ни на једном
од два дефинисана релевантна тржишта производа. Спровођењем ове концентрације неће доћи
до промене и/или повећања тржишног учешћа а самим тим ни до битне промене структуре
утврђеног релевантног тржишта. Такође је важно навести да из анализе стања не произилази да
ће учесници концентрације стећи предност на било ком од утврђених тржишта, што би имало
или могло имати за последицу ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на
било ком од upstream или downstream тржишта (усходних или нисходних). Може се закључити
да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености
концентрације из чл. 19. Закона.
Овакав закључак потврђују и разлози и очекиване погодности наведене у Пријави, из
којих такође произилази да се не очекује да ће спровођење планиране концентрације имати
било каквог ефекта у Србији, а нарочито не негативног, као ни ефекте на потрошаче.
Према наводима у Пријави, разлог предметне трансакције за KKR је прилика за
инвестирање која је у складу са његовом стратегијом инвестирања у атрактивне компаније са
циљем повећања вредности њиховог пословања и намером профитирања од потенцијалне
продаје.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у Пријави и допуни,
закључено је да спровођење предметне концентрације неће значајно ограничити, нарушити или
спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега стварањем
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или јачањем доминантног положаја, односно да је предметна концентрација дозвољена у
смислу чл. 19. Закона. Из тог разлога одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити
конкуренције као и чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности
Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 58/06), а на основу оствареног
прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској
години која претходи години у којој је концентрација пријављена Комисији ради њеног
одобрења.

Поука о правном средству
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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