Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/ IV, Београд
Број: 6/0-02-151/2018-9
Датум: 20. фебруар 2018. године

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

Председник Комисије за заштиту конкуренције, 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 6/0-02-151/2018-1, коју је дана 19. јануара
2018. године поднело привредно друштво, Laboratoire HRA-Pharma SAS, са седиштем
на адреси 15 Rue Béranger, 75003 Paris, Француска, регистровано у Привредном
регистру Париза под бројем 420 796 582, преко пуномоћника адвоката Дарије
Огњеновић и других из Ортачко адвокатског друштва Прица и Партнери, Београд,
Косанчићев венац 20, дана 20. фебруара 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле од стране друштва Laboratoire HRA-Pharma SAS, са
седиштем на адреси 15 Rue Béranger, 75003 Paris, Француска, регистрованог у
Привредном регистру Париза под бројем 420 796 582, над глобалним имовинским
правом на бренд LYSODREN, што подразумева права интелектуалне својине, права на
дистрибуцију производа и дозвола за стављање лека у промет, од друштва BristolMyers Squibb Company, регистарски број 0326501, са седиштем на адреси 345 Park
Avenue, New York, N.Y. 10154, САД, до које долази на основу Уговора о куповини
имовине.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Laboratoire HRA-Pharma SAS, са
седиштем на адреси 15 Rue Béranger, 75003 Paris, Француска, преко пуномоћника
О.а.д. Прица и Партнери уплатило дана 22.01.2018. године износ од 2.962.500,00
(двамилионадеветстотинашездесетдвехиљадепетстотина) динара, на рачун Комисијe
за заштиту конкуренције, што представља прописани износ таксе за издавање решења
о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво, Laboratoire HRA-Pharma SAS, са седиштем на адреси 15 Rue
Béranger, 75003 Paris, Француска, регистровано у Привредном регистру Париза под
бројем 420 796 582, поднело је дана 19.01.2018. године, преко пуномоћника адвоката
Дарије Огњеновић и других из Ортачко адвокатског друштва Прица и Партнери,
Београд, Косанчићев венац 20, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија), Пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-151/2018-1.
Пријава је допуњена поднеском број 6/0-02-151/2018-4 од 09.02.2018. године,
поднеском број 6/0-01-151/2018-6 од 12.02.2018. године, и поднеском број 6/0-01-151/
2018-7 од 19.02.2018. године.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције(„Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је дана 26. јануара 2018.
године, поднео Комисији и захтев за заштиту одређених података садржаних у Пријави
концентрације и допуну тога захтева дана 09.02.2018. године. Садржину захтева
представља спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и
образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је Комисија донела
посебан Закључак о заштити података број 6/0-02-151/2018-8, који се у овом решењу
даље неће образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава
у скраћеном облику, потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су
испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене
концентрације, по скраћеном поступку.
Саставни део Пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се
потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у
ставу II диспозитива овог решења.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве и стицалац у концентрацији је привредно друштво
Laboratoire HRA-Pharma SAS, са седиштем на адреси 15 Rue Béranger, 75003 Paris,
Француска, регистровано у Привредном регистру Париза под бројем 420 796 582 (у
даљем тексту: Laboratoire или Подносилац). Laboratoire je фармацеутска компанија
организована у складу са законима Француске са седиштем у Паризу, за медицинске
производе широке потрошње. Компанија је активна на пољу ендокринологије, неге
рана, и њен главни фокус је на фармацеутским производима за женско здравље,
посебно хитним контрацептивним средствима.
Laboratoire има седам директно зависних друштава, покрива 11 земаља и
индиректно је присутна у још око 80 земаља путем мреже локалних партнера.
Laboratoire нема регистровано присуство у Србији и остварује ограничен приход
од продаје само два лека из домена ендокринологије, укључујући Lysodren.
Laboratoire је у крајњем власништву друштва Goldman Sachs и друштва Astorg VI
SP Invesment Funds (у даљем тексту: Astorg) , путем њихових повезаних друштава.
Goldman Sachs је мултинационална финансијска компанија која се бави
глобалним инвестиционим банкарством, управљањем инвестицијама, средствима
обезбеђења и другим финансијским услугама. Друштво Goldman Sachs је основано
1869 године и седиште му је у Њујорку, САД. Акције овог друштва котирају се на
Њујоршкој берзи. Goldman Sachs нема регистровано присуство у Србији.
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Astorg je европска група за инвестирање (private equity group), са канцеларијама у
Лондону, Паризу и Луксембургу. Astorg инвестира у друштва са високим
индустријским потенцијалом и у услужна друштва, која су често у породичном
власништву и подржавају их менаџмент тимови. Astorg нема регистровано присуство у
Србији.
Друштво Bristol-Myers Squibb Company , регистарски број 0326501, са седиштем
на адреси 345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154, САД (у даљем тексту: BMS), у
предметној трансакцији је продавац имовине која је предмет стицања према овој
концентрацији.
BMS је америчка фармацеутска компанија основана у Делаверу, САД, са
главним седиштем у граду Њујорку, САД.
BMS послује само у сегменту који се бави откривањем, развојем, лиценцирањем,
производњом, стављањем у промет, дистрибуцијом и продајом иновативних лекова
који помажу пацијентима да превазиђу тешке болести. Глобална организација
истраживања и развоја, као и организација ланца набавке је одговорна за откривање,
развој, производњу и снабдевање производима, док се регионалне комерцијалне
организације баве стављањем у промет, дистрибуцијом и продајом производа.
Подносилац пријаве друштво Laboratoire је у 2017. години је остварило укупан
приход на светском нивоу од 115.422.000 ЕУР, док је у Србији то друштво остварило
приход од 227.000 ЕУР.
Goldman Sachs је према сопственој изјави остварио у 2016. години у Србији
укупан приход преко [...] ЕУР, док је светски приод овог друштва у наведеном
периоду био 30,6 милијарди УСД.
Astorg је у 2016.години остварио укупан приход на светском нивоу од [...] ЕУР,
а приход остварен у Србији износио је [...] ЕУР.
Укупан приход друштва Bristol-Myers Squibb Company у свету у 2016. години
износио је 15.879 милиона УСД, а укупан приход BMS-циљне имовине у 2016. години
износио је на светском нивоу [...] УСД, док у Србији у наведеном периоду циљна
имовина није имала приход.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Концентрација настаје тако што Подносилац пријаве Laboratoire HRA-Pharma
SAS стиче контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона над Циљном имовином
друштва Bristol-Myers Squibb Company, на основу Уговора о куповини имовине.
Као акт о концентрацији достављен је Уговор о куповини имовине од 05. јануара
2018. године, који је закључен између Laboratoire као купца, и BMS као продавца
имовине.
Планираном трансакцијом у складу са наведеним уговором, Laboratoire стиче
контролу над Циљном имовином друштва BMS, која се састоји од права на
фармацеутски производ који се продаје или нуди на продају под брендом Lysodren,
укључујући права интелектуалне својине, права на дистрибуцију производа и дозвола
за стављање лека у промет.
Комисија је наведени Уговор прихватила као ваљани правни основ настанка
концентрације.
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви
учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике
Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да je Подносилац пријаве имао обавезу да
пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2016. години
вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као
услова за пријаву концентрације.
Пријава концентрације је благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63.
став 1. тачка 1) Закона.
4. Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа
представља скуп роба или услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу
њиховог својства, уобичајене намене и цене.
Релевантно 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.
За сврху дефинисања релевантног тржишта производа у предметној
концентрацији, Подносилац пријаве се позива на Анатомско-терапијско-хемијску
класификацију (АТЦ), коју је установили Европска асоцијација за истраживање
фармацеутског тржишта. АТЦ систем класификације се користи за класификацију
лекова у складу са органом или системом на који делује, као и у складу са њиховим
терапијским, фармаколошким и хемијским својствима. Наиме, лекови се класификују у
групе на пет различитих нивоа. Лекови се деле у 14 главних група (први ниво), са две
терапијске/фармаколошке подгрупе (други и трећи ниво). Четврти ниво је
терапијска/фармаколошка/хемијска подгрупа и пети ниво представља хемијску
супстанцу.
Lysodren је производ на бази активне супстанце Митотан, адренални
цитотоксични агенс, намењен за лечење адренокортикалног карцинома који није
могуће оперисати.
У складу са праксом Европске комисије, АТЦ 3 и АТЦ 4 нивои се генерално
користе за одређивање релевантног тржишта производа у случајевима концентрација у
оквиру фармацеутске индустрије. Употребом АТЦ 4 нивоа класификације, Lysodren
спада у категорију L1X9- сви остали антинеопластици (агенси који делују на
превенцији, инхибицији и заустављању развоја тумора).
Lysodren је стероидогенезни инхибитор и цитостатички антинеопластик који се
користи у лечењу адренокортикалног карцинома и Кушинговог синдрома. Посебно, у
ретким случајевима, Lysodren се користи у лечењу адренокортикалног карцинома када
операција није могућа, јер је број пацијената са оваквом дијагнозом веома мали.
У смислу наведеног, а полазећи од АТЦ 4 нивоа класификације, Подносилац
пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као тржиште
„свих осталих антинеопластика“, у оквиру АТЦ класификације. То значи, сви
антинеопластици који нису алкалирајући агенси (L1А), антиметаболици (L1B),
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антинеопластици на биљној бази (L1C), антинеопластички антибиотици (L1D),
антинеопластици на бази платине (L1F), антинеопластици на бази моноклоналних
антитела (L1H), антинеопластици на бази инхибитора протеинске киназе (L1H), и
адјувантни препарати за лечење карцинома (L1X1).
По схватању Подносиоца, дефиниција релевантног тржишта производа може
остати и отворена јер предложена трансакција неће имати готово никакав, или веома
ограничен утицај на тржиште у Србији.
Предложену дефиницију релевантног тржишта производа од стране Подносиоца,
Комисија је прихватила као исправну имајући у виду да предложена дефиниција
одговара активностима које су везане за Циљну имовину, као предмет стицања у овој
концентрацији.
Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, што
је био и предлог Подносиоца пријаве, а Комисија је полазећи од законске дефиниције
из члана 6. Закона, узела географски опсег Републике Србије као релевантно
географско тржиште, јер из природе предложене трансакције, не проистиче никакво
њено дејство само на посебном или ужем подручју у Србији.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз
Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену
тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на
конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.
Laboratoire има од раних 2000-их година, уговор о ексклузивној лиценци и
дистрибуцији са BMS која покрива територију Европске уније и неколико додатних
земаља, са правом да дистрибуира лек Lysodren. Стицалац сматра да наведени лек који
је предмет Циљне имовине, на овај начин има ограничену стратешку вредност, будући
да уговор о лиценци и дистрибуцији може бити раскинут при следећој обнови 2019.
године. Куповином имовине, односно глобалних права на бренд Lysodren, стицалац
обезбеђује сигуран континуитет у снабдевању тржишта.
Laboratoire има два производа која су доступна у Србији, Lysodren ( који је
производ Циљне имовине) и Metopirone, који није предмет ове трансакције. Поменути
лекови се не производе у Србији, тако да не постоје домаћи добављачи. Ови лекови
нису регистровани у Србији и увозе се на основу посебне увозне дозволе у складу са
прописима.
Laboratoire је вршио продају Lysodren-а у Србији у протеклој години, према [...]
купца и остварио укупну вредност бруто продаје у Србији од [...] ЕУР.
BMS није вршио продају Lysodren-а у Србији у периоду између 2014. године и
2016.године, а у 2017. години његов дострибутер је испоручио у Приштини [...], у
вредности мање од [...] УСД.
Подносилац пријаве је дао процену обима и вредности релавантног тржишта
производа, у складу са АТЦ класификацијом L1X9- сви остали антинеопластици, која
износи укупно око 1,8 милиона ЕУР. Laboratoire са оствареним приходом [...] ЕУР има
око [5-10] % тржишног учешћа. Најзначајнији конкуренти према процени Подносиоца
су: Janssen, Takeda и Amicus који продају лекове исте намене под називом, Velcade
(паковање 3,5мг), Velcade (паковање 1мг), Adcetris и Litalir.
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На основу изложеног, Комисија оцењује да између учесника концентрације на
тржишту Републике Србије нема значајних хоризонталних веза нити вертикалних
преклапања на утврђеном релевантном тржишту, због чега на релевантном тржишту не
долази по повећања тржишног удела Подносиоца пријаве. При оваквом ставу,
Комисија је посебно имала у виду и оцењивала природу релевантног производа као
строго намењеног за лек, који се увози на основу посебне увозне дозволе.
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале
критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је
концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона.
У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона и одлучено је као у ставу I
диспозитивa овог решења.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30
дана од дана пријема решења.
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом
о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др.
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014
и 106/2015).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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