
Објављени текст садржи заштићене податке. 
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 
одговарајућим начином заштите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 
Комисије брoj 1/0-06-119/2018-2 од 08.01.2018. године, 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 6/0-02-600/2018-1, коју је 15. августа 2018. 
године поднело привредно друштво „Stada Arzneimittel“ AG, са седиштем на адреси 
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Немачка, преко пуномоћника адвоката Вељка Смиљанића, 
из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“, Ресавска 23, Београд, дана 28. августа 
2018. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва „Stada 
Arzneimittel“ AG, са седиштем на адреси Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Немачка, 
регистарски број HRB 71290, над привредним друштвом „Bioceuticals Arzneimittel“ AG, 
са седиштем на адреси Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Немачка, регистарски број HRB 
72513, куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Stada Arzneimittel“ AG, 
дана 22. августа 2018. године, уплатио 25.000,00 (двадесетпетхиљада) евра на рачун 
Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање 
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Привредно друштво  „Stada Arzneimittel“ AG, са седиштем на адреси Stadastrasse 

2-18, Bad Vilbel, Немачка, регистарски број HRB 71290 (даље у тексту: „Stada 
Arzneimittel“ или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 
(даље у тексту: Комисија), 15. августа 2018. године, преко пуномоћника адвоката 
Вељка Смиљанића, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“, Ресавска 23, 
Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-600/2018-1. Подносилац пријаве је 
доставио две допуне пријаве концентрације, 20. и 23. августа 2018. године. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 
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концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. 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. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 
захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину 
захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење 
разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 
закључком о заштити података. 

  
1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве послује, као матично друштво групе „Stada“, у сектору 
развоја, производње, регистрације, продаје, комерцијализације, дистрибуције и 
промоције производа намењеним живим организмима (енг. life science), као што су 
фармацеутски лекови, додаци исхрани и козметички производи (као и у повезаним 
активностима). Конкретно, подносилац пријаве производи генеричке фармацеутске 
производе, укључујући одабране биолошки сличне лекове (биосимиларе), а такође 
производи и низ брендираних производа, укључујући лек за прехладу Grippostad® и 
Lidval® асортиман за заштиту од сунца. 

Група „Stada“ је под контролом фондова којима управљају друштва „Bain Capital 
Investors“ L.L.C. и „Cinven Capital Management (VI)“ Limited Partnership Incorporated, 
преко генералног партнера „Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited“.  

Друштво „Bain Capital Investors“ је приватна инвестициона компанија која преко 
својих фондова инвестира у компаније које су активне и послују широм света у 
различитим привредним секторима, као што су информационе технологије, здравство, 
малопродаја и роба широке потрошње, комуникације, финансије и индустријска 
производња. Ова мултинационална компанија послује у Америци, Европи, Азији и 
Аустралији, и њене главне робне марке су Apex, Mercury, Ideal Standard, Stada, 
Symantec, Vertafore.  

Друштво „Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited“ је међународна 
приватна инвестициона компанија чији је циљ изградња европских компанија и 
компанија које послују на светском тржишту. Фондови којима управља ово друштво 
инвестирају у друштва која су усредсређена на европско тржиште, и то у шест 
кључних сектора: очување здравља, пословне услуге, потрошачи, финансијске услуге, 
индустрије и технологије, медији и телекомуникације. 

 У Републици Србији, група „Stada“ послује преко следећих зависних друштава: 

1) „Hemofarm“ a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac, са седиштем на адреси 
Београдски пут бб, Вршац, матични број 08010536, и његову претежну 
делатност чини производња фармацеутских препарата. Једини акционар овог 
друштва је друштво Stada Service Holding B.V. из Холандије.  

2) „Stada IT Solutions“ d.o.o. Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут бб, 
Вршац, матични број 20958146, и његову претежну делатност чини рачунарско 
програмирање. Друштво је под искључивом контролом друштва „Hemofarm“ 
a.d.  

3) „Velexfarm“ d.o.o. za promet na veliko farmaceutskim proizvodima Beograd, са 
седиштем на адреси Проте Матеје 70, Београд, матични број 20677759, и његову 
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претежну делатност чини трговина на велико фармацеутским производима. Ово 
друштво је под искључивом контролом друштва „Hemofarm“ a.d. 

4) „RAJ Schwellen“ d.o.o. Belgrade, са седиштем на адреси Милана Ракића 48, 
Београд, матични број 20834943, претежна делатност је производња производа 
од бетона намењених за грађевинарство. 

5) „ArsBlue“ d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Палмира Тољатија 5/II, 
Београд, матични број 20498218, регистрована претежна пословна делатност је 
рачунарско програмирање. 

6) „Bassilichi CEE“ d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михаила 
Пупина 165e, Београд, матични број 20390751, регистрована претежна пословна 
делатност је „остале услуге информационе технологије“. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу 
над привредним друштвом „Bioceuticals Arzneimittel“ AG, са седиштем на адреси 
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Немачка, регистарски број HRB 72513 (даље у тексту: 
циљно друштво). Циљно друштво, преко јединог зависног друштва – „Norbitec“ GmbH, 
са седиштем на адреси Pinnauallee 4, 25436 Uetersen, Немачка (са уделом од 66%), 
производи један биолошки сличан лек (биосимилар): Eritropoetin-zeta (eng. 
Erythropoetin-zeta, даље у тексту: Epoetin zeta), који се користи као активни састојак у 
одређеним фармацеутским производима. Коришћење лека Epoetina zeta је одобрено за 
лечење анемије изазване хроничним бубрежним обољењима и хемотерапијом.  

Друштво „Bioceuticals Arzneimittel“ нема зависна друштва у Србији, али је 
приходе остварило продајом лека Epoetin zeta друштву „Hemofarm“, зависном друштву 
групе „Stada“, у износу од око [...]. Подносилац пријаве је мањински власник циљног 
друштва, са уделом од 15,86%, а осталих шест мањинских акционара имају различите 
уделе (два највећа акционара имају уделе од 30% и 25,01%). 

 
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију су уговори о купопродаји удела, закључени 31. 
јула 2018. године, између подносиоца и три постојећа акционара који продају своје 
акције (са уделима од 25,01% – Gothaer Vierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, 
8,47% – KfW, и 2% – Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung der Technischen 
Überwachungs-Vereine VVaG). Овим уговорима је предвиђено да подносилац пријаве 
стекне појединачне уделе у циљном друштву и да на тај начин повећа свој мањински 
удео у циљном друштву, чиме би стекао појединачну контролу, са уделом од 51,34%. 
Преостали акционари ће задржати своје уделе, и имаће укупно 48,66%. 

 
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, Комисија је утврдила да су учесници у 
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 
већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 
концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је 
поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 
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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). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је као 
релевантно тржиште производа одредила тржиште производње и лиценцирања лека 
Epoetin zeta.  

Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог 
својства, уобичајене намене и цене, Комисија је приликом одређивања релевантног 
тржишта производа у конкретном случају имала у виду активности циљног друштва у 
Србији. Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно 
коначно дефинисати релевантно тржиште производа, али је ипак указао на то да оно 
може бити дефинисано као тржиште производње и лиценцирања Epoetin zeta, наводећи 
да подносилац пријаве није активан на овом тржишту у Србији и да су приходи циљног 
друштва остварених у Србији минимални. 

Циљно друштво је активно у производњи лека Epoetin zeta који се користи као 
активни састојак у одређеним фармацеутским производима, и то за лечење анемије 
изазване хроничним обољењима бубрега и хемотерапијом. Ово друштво је само 
активно у производњи и лиценцирању Epoetin zeta, и не снабдева фармацеутским 
производима купце у малопродајном или болничком сегменту, већ закључује 
споразуме о лиценци и маркетингу са фармацеутским компанијама. У Републици 
Србији, циљно друштво продаје биосимиларни агенс Epoetin zeta, друштву „Hemofarm“ 
(групи подносиоца пријаве), који се даље користи као активни састојак за Epoetin 
производе подносиоца пријаве.  

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што 
је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 
5. Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.   

Имајући у виду да подносилац пријаве није активан на релевантном тржишту 
производа у Републици Србији и да не производи лек, односно агенс Epoetin zeta у 
Републици Србији, Комисија закључује да нема хоризонталног преклапања у 
пословању учесника на тржишту. Комисија оцењује да концентрација неће имати 
негативне вертикалне ефекте, јер је подносилац пријаве до сада увозио овај лек од 
циљног друштва, а циљно друштво је само подносиоцу пријаве продавало тај лек у 
Републици Србији, уз остварене минималне приходе. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

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, 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. 
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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). 

 
 
 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије 
 
 


