Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-470/2017-5
Датум: 17. јул 2017. године
Београд

Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.

Председник Комисије на основу члана 37. став 2. и члана 65. став 5. 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 49/11), одлучујући по пријави концентрације
број 6/0-02-470/2017-1, коју је дана 03. јула 2017. године поднело привредно друштво
Sopharma Trading a.d., сa седиштем на адреси Лъчезар Станчев број 5, Sopharma Business
Towers зграда A, спрат XII, Софија, Бугарскa, матични број 103267194, које заступа
пуномоћник адвокат Борис Радојчић из адвокатске канцеларије NKO Partners, Његошева
11, Београд, дана 17. јула 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем контроле од стране привредног друштва Sopharma Trading a.d., сa
седиштем на адреси Лъчезар Станчев број 5, Sopharma Business Towers зграда A, спрат
XII, Софија, Бугарскa, матични број 103267194, над привредним друштвом Lekovit d.o.o.
Шабац, са седиштем на адреси Јанка Веселиновића бб, Шабац, Република Србија,
матични број 07829531, куповином 70% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Sopharma Trading a.d., сa
седиштем на адреси Лъчезар Станчев број 5, Sopharma Business Towers зграда A, спрат
XII, Софија, Бугарскa, уплатио износ од 25.000 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана
11.07.2017. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Sopharma Trading a.d., сa седиштем на адреси Лъчезар Станчев број
5, Sopharma Business Towers зграда A, спрат XII, Софија, Бугарскa, матични број
103267194 (у даљем тексту: подносилац пријаве), поднело је дана 03. јула 2017. године
преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-470/2017-1.
Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна
и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину
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подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани
износ за издавање акта уплаћен је у целости.
Подносилац пријаве је 10. јула 2017. године, доставио Комисији и захтев за одређивање
мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број
6/0-02-470/2017-4, од 17. јула 2017. године.
Учесници концентрације
Учесник у концентрацији, друштво Sopharma Trading a.d. је основано у Републици
Бугарској Одлуком Окружног суда у Варни број 3594/16.10.1998. од 16.10.1998. године
под пословним именом Sanita trading a.d.. У 2005. години, Одлуком градског суда у
Софији број 9598/2005, је промењен назив друштва у садашњи назив Sopharma Trading
a.d.. Друштво Sopharma Trading a.d. је лидер на тржишту велепродаје фармацеутских
производа у Републици Бугарској. Асортиман подносиоца пријаве обухвата велепродају
лекова, медицинских средстава, ортопедских помагала, додатака за исхрану,
козметичких производа и других производа. Подносилац пријаве поседује четири велика
регионална дистрибутивна центра у градовима Софија, Варна, Пловдив и Велико
Тарново у Републици Бугарској. Друштво Sopharma Trading a.d. обезбеђује интегрисана,
директна решења за болнице, укључујући медицинску опрему и уређаје од водећих
произвођача као што су [...]. У току 2015. године друштво Sopharma Trading a.d je
отворило своје прве малопродајне објекте (апотеке) под брендом SOpharmacy.
Подносилац пријаве припада групи друштава којима управља друштво Sopharma a.d.
Софија (у даљем тексту: Sopharma група). Sopharma група послује на тржишту Бугарске,
Украјине, Пољске, Летоније, Белорусије, Литваније, Казахстана и Србије. Стварна
делатност Sopharma групе обухвата производњу фармацеутских производа, производњу
ветеринарских производа, дистрибуцију фармацеутских производа, док малопродају
фармацеутских производа обавља у Бугарској, Летонији и Белорусији. Sopharma група
инвестицира и у хартије од вредности и некретнине. Према јавном саопштењу друштва
Sopharma Trading a.d., у марту 2017. године, објављено је да је Sopharma Trading
постигла договор о куповини 19 апотека PharmaStore pharmacies operations које су
присутне у граду Софији и граду Бургасу у Републици Бугарској, са намером
интеграције у сопствени ланац апотека SOpharmacy.
У Републици Србији, подносилац пријаве је присутан од 05.06.2015. године преко свог
зависног друштва Sopharma Trading d.o.o. Београд, са регистрованим седиштем на
адреси Булевар Зорана Ђинђића 2а, Београд, матични број 21112194, чија се претежна
делатност односи на консултантске активности у вези са пословањем и осталим
управљањем (шифра делатности: 7022). Према наводима у пријави, изузев производа из
производне линије Jamieson и USP, друштво Sopharma Trading d.o.o. Београд само
посредно учествује на тржишту велепродаје фармацеутских производа и нема значајан
удео на овом тржишту, при чему ово друштво примарно обавља само маркетиншке и
консултантске активности који се односе на велепродају фармацеутских производа.
Сва друштва која су под непосредном и посредном контролом друштва Sopharma a.d.
Софија се, у смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту.
Учесник у концентрацији, привредно друштво Lekovit d.o.o. Шабац, (у даљем тексту:
циљно друштво), је основано 1992. године, а седиште друштва је на адреси Јанка
Веселиновића бб, Шабац, Република Србија. Циљно друштво је регистровано у
Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07829531, а претежна делатност је
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трговина на велико фармацеутским производима (шифра делатности: 4646). Једини члан
циљног друштва је физичко лице Драган Петровић. Пословање циљног друштва односи
се на снабдевање апотека, апотекарских установа и других здравствених установа
фармацеутским производима у Републици Србији. Друштво Lekovit d.o.o. Шабац је
дистрибутер свих домаћих компанија, као и увозник и дистрибутер бројних страних
компанија, од којих се издвајају [...]. У 2013. години, циљно друштво је отворило и
представништво у граду Лесковцу, са циљем снабдевања апотека које послују на
територији јужне Србије. На основу Решења Трговинског суда у Ваљеву Fi-28/07, od
11.04.2007. године, које је подносилац пријаве доставио Комисији као прилог уз пријаву
концентрације, Комисија је констатовала да је физичко лице Драган Петровић члан
Здравствене установе апотеке Lekofarma Шабац, са седиштем на адреси Попа Карана 13,
Шабац, матични број 17369407 у коме поседује [...] од укупног износа улога оснивача.
Према подацима из пријаве, као и подацима Републичког фонда за здравствено
осигурање Републике Србије од 31.01.2017. године, у оквиру Здравстене установе
апотеке Lekofarma је пословало укупно 19 апотека. Такође, према наводима у пријави,
друштво Sopharma Trading a.d. не стиче удео у Здравственој установи апотеци Lekofarma
Шабац.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о продаји удела који је
закључен 21. јуна 2017. године, између физичког лица Драгана Петровића у својству
продаваца, и друштва Sopharma Trading a.d. у својству купца.
Предметном трансакцијом друштво Sopharma Trading a.d. стиче 70% удела у друштву
Lekovit d.o.o. Шабац. Овим Уговор о продаји удела прецизно су дефинисана сва
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о
укупним годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве
оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, те укупном приходу
циљног друштва у претходној обрачунској години, оствареном на тржишту у Републици
Србији проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из
члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр.
89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно
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географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у
понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се
битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.
Подносилац пријаве предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као
тржиште велепродаје фармацеутских производа. Циљно друштво је носилац права
промета на велико лекова за хуману употребу, биљних лекова, традиционалних лекова,
хомеопатских лекова, медицинских средстава, као и полазних супстанци за производњу,
односно израду галенских лекова на основу решења Министарстава здравља Републике
Србије. Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац пријаве је
узео у обзир праксу која је установљена у Решењима Комисије број 6/0-02-901/2015-9
(Феникс
Фарма
ДООЕЛ/
Газменд
Абраши)
и
број
6/0-02-98/2017-2
(Hemofarm/Velexfarm). Полазећи од стварне делатности циљног друштва, као и своје
досадашње праксе, Комисија је у овом случају, релевантно тржиште производа
дефинисала као велепродају и дистрибуцију фармацеутских производа и медицинских
средстава.
У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио да се
овај аспект релевантног тржишта одреди на начин да обухвата целокупну територију
Републике Србије. За оцену предметне концентрације, Комисија је релевантно
географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, имајућу у виду да
циљно друштво врши дистрибуцију својих производа на читавој националној
територији. У конкретном случају, Комисија је имала у виду чињеницу да је Агенција за
лекове и медицинска средства, као регулаторна институција Републике Србије,
надлежна за издавање дозвола за стављање у промет и контролу квалитета лекова и
медицинских средстава у Републици Србији.
Оцена ефеката концентрације
За потребе оцене ефеката концентрације, подносилац пријаве је доставио податке о
процени укупне величине тржишта велепродаје фармацеутских производа, као и
тржишна учешећа учесника на тржишту за 2016. годину, чији је извор података
Привредна комора Србије. Према подацима Привредне коморе Србије за 2016. годину,
на тржишту велепродаје фармацеутских производа било је присутно [...] веледрогерија, а
укупан промет је износио је [...] милиона евра. Тржишни лидер је друштво [...] сa /3040/% тржишног учешћа. За њим следе следеће веледрогерије: [...] са тржишним учешћем
од /20-30/%, [...] са тржишним учешћем од /10-20/%, [...] са тржишним учешћем од /510/%, [...] са тржишним учешћем од /5-10/%. Код свих осталих веледрогерија,
појединачно тржишно учешће је мање од 5%. У групу веледрогерија, чије је тржишно
учешће мање од 5%, спада и Sopharma Trading d.o.o. Београд са тржишним учешћем од
/0-5/%. Вредност Херфиндал-Хиршмановог индекса у 2016. години износила је 2.073
поена. Херфиндал-Хиршманов индекс (у даљем тексту: НН индекс) означава степен
концентрације на релевантном тржишту и представља збир квадрата појединачних удела
свих учесника на релевантном тржишту. На основу вредности НН индекса у 2016.
години, која је виша од 2.000 поена релевантно тржиште се сматра високо
концентрисаним, што упућује на могуће неиспуњавање услова дозвољености
концентрације. Међутим, с обзиром да је тржишно учешће подносиоца пријаве износило
свега /0-5/%, након спрововођења концентрације, вредност НН индекса ће порасти за
само 1 поен и износиће 2.074 поена. У случају, када би промена вредности НН индекса
била већа од 150 поена (ΔΗ) ≥ 150), на високо концентрисаном тржишту, таква
концентрација не би могла бити пријављена у скраћеном облику. Тржишно учешће
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подносиоца пријаве, након спровођења концентрације износиће /5-10/%. На основу
претходног, Комисија је констатовала, да иако ће предметном трансакцијом доћи до
хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на тржишту
велепродаје и дистрибуције фармацеутских производа и медицинских средстава у
Републици Србији, структура тржишта се неће битније променити.
Комисија је разматрала и закључила да реализација предметне концентрације, неће
довести до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном тржишту,
имајући у виду да подносилац пријаве стиче контролу над друштвом Lekovit d.o.o.
Шабац, које је присутно само на тржишту трговине на велико фармацеутских производа
и медицинских средстава.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2.
став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за
заштиту конкуренције, 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.
Поука о правном средству
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор тужбом која се подноси Управном
суду у року од 30 дана од дана пријема решења, за коју се плаћа такса у висини од 390
динара.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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