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

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-361/2018-4
Датум: 10. мај 2018. године
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 6/0-02-361/2018-1, коју је дана 19. априла
2018. године поднело привредно друштво Quinag Acquisition (FDI) Ltd, сa седиштем
на адреси C/o SGG Fund Services (Mauritius) Ltd., 33 Edith Cavell Street, Port Louis,
11324, Маурицијус, које заступа пуномоћник адвокат Бојан Вучковић из адвокатске
канцеларије Карановић & Николић о.а.д., Ресавска бр. 23, дана 10. маја 2018. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Quinag
Acquisition (FDI) Ltd, сa седиштем на адреси C/o SGG Fund Services (Mauritius) Ltd.,
33 Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Маурицијус, матични број 141405, над
привредним друштвом Healthium Medtech Private Limited, са регистрованим
седиштем на адреси 472-D, 13th Cross. IV Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore
560058, Индија, матични број U03311KA1992PTC013831, до које долази куповином
акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Quinag
Acquisition (FDI) Ltd, уплатио износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра,
дана 27. априла 2018. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што
представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Quinag Acquisition (FDI) Ltd, сa седиштем на адреси C/o SGG
Fund Services (Mauritius) Ltd., 33 Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Маурицијус,
матични број 141405 (у даљем тексту: подносилац пријаве или Quinag Acquisition),
поднело је дана 19. априла 2018. године преко пуномоћника пријаву концентрације
која је заведена под бројем 6/0-02-361/2018-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац
пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
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Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве,
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 подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у
целости.
Подносилац пријаве је 4. маја 2018. године, доставио Комисији и захтев за заштиту
података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02361/2018-3, од 10. маја 2018. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, друштво Quinag Acquisition, је друштво које се бави
инвестирањем и налази се у потпуном власништву и под контролом фондова у
приватном власништву које саветује Apax Partners LLP, [...] (у даљем тексту: AP). [...]
(у даљем тексту: AP фондови).
[...]

Циљно друштво предметне трансакције je друштво Healthium Medtech Private
Limited, са регистрованим седиштем на адреси 472-D, 13th Cross. IV Phase, Peenya
Industrial Area, Bangalore 560058, Индија, матични број U03311KA1992PTC013831 (у
даљем тексту: Healthium Medtech или циљно друштво). Друштво Healthium Medtech
је активно у производњи и продаји хируршких производа и производа за затварање и
превијање рана, а његов производни асортиман обухвата хируршке игле, мрежице и
рукавице, природне и синтетичке/апсорбујуће и неапсорбујуће шавове, стаплере,
различите завоје за превијање, катетере, коштани восак и др. У Индији, друштво
Healthium Medtech поседује пет производних погона, при чему су два намењена
производњи за инострана тржишта. Према наводима у пријави, друштво Healthium
Medtech у Републици Србији нема регистрована зависна друштва, а у 2017. години је
у Републици Србији остварило приход од око само [...] продајом санитетских
производа о чему ће бити више речи у даљем тексту образложења.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о куповини акција закључен
6. априла 2018. године између друштва TPG GROWTH II MARKETS PTE. LTD., са
седиштем на адреси 80 Raffles Place, 15-01 UOB Plaza, 048624 Singapore (у даљем
тексту: друштво TPG) у својству продавца, друштва Quinag Acquisition у својству
купца и друштва Healthium Medtech.
Друштво Healthium Medtech се тренутно налази под контролом друштва TPG. У
складу са Уговором о куповини акција и под условима наведеним у њему друштво
TPG се обавезало да прода, а друштво Quinag Acquisition да купи пакет обичних
акција друштва Healthium Medtech који представља [...]његовог основног капитала, на
основу чега ће стећи и индивидуалну контролу над овим друштвом и свим његовим
зависним друштвима.
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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. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији
о укупним годишњим приходима друштава која представљају учеснике предметне
концентрације, оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије,
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 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 је у складу са активностима циљног друштва на тржишту
Републике Србије предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као
тржиште продаје традиционалних производа за негу рана.
Европска комисија је у својој досадашњој пракси у оквиру производа за превијање и
негу рана разликовала традиционалне и напредне односно савремене производе за
негу рана. Између ове две групе производа постоје значајне разлике у погледу
карактеристика производа, цена и потребног нивоа истраживања и развоја (нпр.
Решење Европске комисије COMP/M.3816 Apax/Mölnlycke). Tрадиционални
производи за негу рана представљају производе који се углавном базирају на
текстилу и састоје се од тупфера, ватица, превоја, облога и др и обухватају између
осталог и завоје за прву помоћ, хируршке завоје и повезани медицински потрошни
материјал. Напредни производи за негу рана омогућавају лечење рана које тешко
зарастају и дизајнирани су тако да садрже и одређене гелове, пене, филмове или
друге препарате за негу рана стварајући на тај начин специјално окружење за лечење.
Комисија је узимајући у обзир активности циљног друштва у Републици Србији као и
досадашњу праксу Европске комисије, прихватила предлог подносиоца пријаве и за
оцену предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинисала као
тржиште продаје традиционалних производа за негу и превијање рана.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско
тржиште дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3.
у вези члана 2. Закона.
3

Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
закључила да подносилац пријаве није активан на дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији.
Према проценама подносиоца пријаве укупна величина релевантног тржишта
производа у Републици Србији је око [...]. У 2017. години циљно друштво је било
присутно на релевантном тржишту производа у Републици Србији остваривши
минималан приход од око [...] продајом хируршких шавова, хируршких мрежица и
повезаног потрошног медицинског материјала из групе традиционалних производа за
негу и превијање рана, остваривши на тај начин тржишни удео /0-5/%. С обзиром на
ограничено присуство циљног друштва на релевантном тржишту производа у
Републици Србији, учесници у концентрацији не поседују информације о највећим
конкурентима на релевантном тржишту производа у Републици Србији а као главне
конкуренте на европском тржишту наводе следећа друштва: Johnson and Johnson,
Derma Science, Covidien and Molnlycke healthcare и 3M healthcare.
Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до
хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном
релевантном тржишту производа у Републици Србији.
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 решења 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.
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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