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Објављени текст не садржи заштићене или
изостављене податке. Заштићени подаци приказани су
ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци
ознаком XXX

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника
Комисије бр: 1/0-06-168/2019-2 од 8. јануара 2019. 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
49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-640/2019-1, коју је дана 17.
јула 2019. године поднело привредно друштво Stamina BidCo B.V., са регистрованим
седиштем на адреси Overschiestraat 61, 1062XD Амстердам, Холандија, преко
пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из адвокатске канцеларије Moravčević,
Vojnović i Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, дана 1. августа 2019. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Stamina BidCo B.V., са
регистрованим седиштем на адреси Overschiestraat 61, 1062XD Амстердам, Холандија,
матични број 75200805, над привредним друштвом Synthon International Holding B.V.,
са регистрованим седиштем на адреси Microweg 22, 6545CM Најмеген, Холандија,
матични број 09117344.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Stamina BidCo B.V.,
дана 24. јула 2019. године, уплатио износ од XXX, на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције, што представља динарску противвредност прописаног износа за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Образложење

Привредно друштво Stamina BidCo B.V., са регистрованим седиштем на адреси
Overschiestraat 61, 1062XD Амстердам, Холандија, матични број 75200805 (у даљем
тексту: Stamina или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 17. јула 2019. године, преко пуномоћника
адвоката Данијела Стевановића из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović i
Partneri, ул. Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-640/2019-1.
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Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је поднета
пријава потпуна и у складу са Уредбом 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. Саставни део
пријаве 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, у даљем 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 концентрације
Stamina је друштво са посебном наменом под контролом фонда приватног
капитала познатих као BC European Capital X (у даљем тексту: BCEC X) односно под
крајњом контролом његовог генералног партнера и менаџера BCEC Management X
Limited (у даљем тексту: BCEC X Limited). BCEC X Limited саветује BC Partners LLP (у
даљем тексту: BC Partners). BC Partners је друштво приватног капитала које се бави
оснивањем бројних фондова приватног капитала (BC фондови) – укључујући BCEC X
– који стичу, развијају и улажу у европска, северно – америчка или мултинационална
пословања зарад стварања вредности у партнерству са управом. Сваки BC фонд
послује као ограничено партнерство и има одређени број ограничених партнера и
генералног партнера. Генерални партнери доносе све одлуке о улагању и поновном
улагању у име BC фондова и заступају BC фондове у свим пословима са трећим
лицима. Ограничени партнери у BC фондовима, од којих су већина првокласне банке,
осигуравајућа друштва, јавни пензиони фондови и задужбински фондови, су чисто
финансијски инвеститори и нису укључени у свакодневно управљање портфолио
друштвима.
Генералне партнере BC фондова саветују BC Partners, британско друштво са
ограниченом одговорношћу чија је једина делатност пружање саветодавних услуга
генералним партнерима BC фондова. Сваким портфолиом управља засебан менаџмент
тим.
ВС Partners је у 2018. години остварио приход од […] на светском тржишту.
Према наводима у пријави, привредна друштва која контролише ВС Partners у
Републици Србији су у 2018. години остварила приход од […]. Привредна друштва
која су остварила приход у Републици Србији у 2018. години су:
1. United Group – United Group је добављач пакета телекомуникацијских и
медијских услуга у Југоисточној Европи који је фокусиран на
телекомуникацијске платформе, садржај и оглашавање. Седиште United Group
се налази у Амстердаму. У Републици Србији, ово друштво је у 2018. години
остварило приход од […];
2. Aenova – Aenova је фармацеутска уговорно развојна и производна организација
усмерена на купце фармацеутских производа, ветеринарских медицинских
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

производа и козметике. Седиште друштва је у Штарнбергу, Немачка. У
Републици Србији, ово друштво је у 2018. години остварило приход од […];
Keter – Keter производи и врши промет робе широке потрошње на бази смоле за
домаћинство и башту. Седиште друштва се налази у Индијани, САД. У
Републици Србији, ово друштво је у 2018. години остварило приход од […];
Pharmathen – делатност овог друштва је развој и продаја фармацеутских
производа. У Републици Србији, ово друштво је у 2018. години остварило
приход од […];
Springer Nature - делатност овог друштва је издавање високо квалитетних
академских садржаја и професионалних медијских садржаја путем неколико
платформи. У Републици Србији, ово друштво је у 2018. години остварило
приход од […];
Accudyne Industries - Accudyne Industries производи компресоре за индустријске
кориснике на тржиштима нафте и гаса, петрохемијских производа, генерисања
електричне енергије и прераде воде. Седиште друштва је у Тексасу, САД. У
Републици Србији, ово друштво је у 2018. години остварило приход од […];
Pronovias, делатност овог друштва је производња и продаја венчаница. У
Републици Србији, ово друштво је у 2018. години остварило приход од […];
Аcuris – Аcuris је медијско друштво специјализовано за садржаје за
професионалце у области финансија и пружа онлајн услуге на бази претплате. У
Републици Србији, ово друштво је у 2018. години остварило приход од […];

Сва друштва која послују у оквиру BC Partners групе друштава третирају се као
један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона.
Циљно друштво у предметној трансакцији је Synthon International Holding B.V.,
са регистрованим седиштем на адреси Microweg 22, 6545CM Најмеген, Холандија,
матични број 09117344 (у даљем тексту: Synthon или циљно друштво). Synthon је
уговорно развојна и производна организација фокусирана на развој, производњу,
паковање и издавање лиценци за сложене готове генеричке фармацеутске производе.
[…]. Друштво се не бави откривањем нових лекова/активних састојака као тзв.
„произвођач оригиналног лека“ већ само развија нове формулације постојећих
активних фармацеутских састојака које су оригинално патентирали произвођачи
оригиналних лекова.
Производни портфолио друштва Synthon је концентрисан на комплексне
генеричке лекове мале молекуларне тежине и хибриде. Терапијске области портфолиа
друштва Synthon обухватају област алергије, анти-инфективну област, кардиоваскуларну област, централни нервни систем, мишићно-скелетни систем, област
онкологије и урологије.
Synthon конкретно послује у следећим областима:
-

-

развој и формулација лекова: Synthon развија генеричке формулације постојећих
активних фармацеутских састојака преко функције интерног истраживања и
развоја:
интелектуална својина и регулаторна питања: Synthon прибавља заштиту патената
и овлашћења за промет за своје генеричке формулације;
производња: Synthon производи готове фармацеутске производе и […] активних
фармацеутских састојака које користи у својим готовим фармацеутским
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-

-

производима. Synthon такође екстернализује један део своје производње трећим
лицима – уговорно производним организацијама;
издавање лиценци: Synthon издаје лиценце за своја права интелектуалне својине и
документацију за овлашћења за промет купцима који користе његове
услуге/купују његове производе;
промет и продаја: Synthon закључује […] уговоре о снабдевању […] са друштвима
која производе генеричке фармацеутске производе као што су […]. У Чилеу и
Мексику Synthon директно продаје апотекама производе под сопственом робном
марком.

Седиште циљног друштва је у Најмегену, Холандија, али има и производне
локације за готове фармацеутске производе у Чилеу и Шпанији, објекте за активне
фармацеутске састојке у Аргентини и Чешкој и продајне канцеларије у Русији,
Кореји и САД-у.
Synthon нема регистрованих зависних друштава у Србији. Укупан приход који је
ово друштво остварило у свету у 2018. години износи […], док је у Србији у 2018.
години друштво остварило приход од приближно […].
2. Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна концентрација се односи на стицање од стране друштва Stamina
искључиве контроле над друштвом Synthon, путем куповине 100% свих емитованих
акција друштва које су у оптицају. Као резултат предложене трансакције, BC Partners
ће посредно вршити искључиву контролу над циљним друштвом. Све емитоване
акције у оптицају друштва Synthon су тренутно у власништву Synthon Holding B.V.,
Холандија, као продавца у предложеној трансакцији. […]. Правни основ предложене
трансакције је Уговор о купопродаји потписан дана 30. јуна 2019. године, који је
Комисија прихватила као валидан правни основ предложене трансакције.
3. Услови за подношење 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 2018. години, Комисија је утврдила да је
подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2018. години вишеструко 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.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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
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конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Како је претходно наведено Synthon је уговорно развојна и производна
организација фокусирана на развој, производњу, паковање и издавање лиценци за
сложене готове генеричке фармацеутске производе. […] Друштво се не бави
откривањем нових лекова/активних састојака као тзв. „произвођач оригиналног лека“
већ само развија нове формулације постојећих активних фармацеутских састојака које
су оригинално патентирали произвођачи оригиналних лекова.
С друге стране, BC Partners има два портфолио друштва која се баве уговорним
развојем и производњом фармацеутских производа– Aenova и Pharmathen.
Aenova је фармацеутска уговорно развојна и производна организација која нуди
целокупан пакет услуга за широк спектар купаца, укључујући купце фармацеутских
производа, ветеринарских медицинских производа и козметике. Спектар услуга
друштва Aenova прожима целокупан ланац вредности за развој, производњу и
дистрибуцију лекова. Aenova производи у име клијената који послују на глобалном
нивоу. […].
Pharmathen развија и производи низ фармацеутских производа, укључујући али
без ограничавања, пептиде, окуларну испоруку, ињекције продуженог дејства (LAI) и
технологију модификованог ослобађања лековите супстанце у следећим облицима:
таблете, капсуле, офталмички раствори, ињекције и креме.
Имајући у виду претходно изнето, подносилац пријаве је предложио да се
релевантно тржиште у предметној концентрацији дефинише као тржиште уговорних
услуга развоја и производње готових фармацеутских производа, што је Комисија
прихватила. Тржиште уговорних услуга развоја и производње обухвата, између
осталог, развој, производњу, паковање, логистику и дистрибуцију механизама за
испоруку доза у чврстом, полу-чврстом и течном стању за: (1) фармацеутски сектор
(укључујући оригиналне лекове и генеричке фармацеутске производе који се издају на
рецепт); (2) сектор за заштиту здравља (тзв. лекови који се издају без лекарског
рецепта), као и (3) сектор трговине на мало (нутрицеутици тј. витамини, додаци
исхрани). Фармацеутска друштва обично комерцијализују готове фармацеутске
производе под сопственом ознаком или робном марком. Услуге које су у вези са овим
производима треба укључити у релевантно тржиште производа. Те услуге су примера
ради развојне и аналитичке услуге, услуге које се односе на регулаторне захтеве,
издавање лиценци, паковање производа, ИТ услуге и услуге дистрибуције и логистике.
Те услуге се углавном (али не увек) нуде у комбинацији са производњом релевантног
производа.
Европска комисија је сматрала да се тржиште уговорних услуга за развој и
производњу готових фармацеутских производа може даље поделити према врсти
фармацеутске форме (нпр. чврсто стање, полу-чврсто стање и ињекције). Међутим,
имајући у виду да предметна концентрација не доводи до проблема у области
конкуренције на тржишту Републике Србије, даље сегментирање тржишта није
неопходно у конкретном случају.
Када је у питању дефиниција релевантног географског тржишта, подносилац
пријаве наводи да у складу са налазима Европске комисије, релевантно географско
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тржиште за уговорне услуге развоја и производње готових фармацеутских производа је
широм света или у најмању руку широм ЕЕП-а. Уговорно развојне и производне
организације послују широм света, њихови релевантни купци су велике групе које
послују у сектору фармације, заштите здравља и трговине на мало, које продају
производе широм света под сопственим именом и робном марком. Купци уговорно
развојних и производних организација купују производе за дистрибуцију широм света
и производи се лако могу превозити на удаљене локације. Комисија је у складу са
својим законским надлежностима ефекте пословне трансакције са становишта утицаја
на конкуренцију процењивала у оквиру националне територије. Стога је као
релевантно географско тржиште, утврђено тржиште Републике Србије.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву
концентрације, закључила да концентрација неће негативно утицати на конкуренцију
на релевантном тржишту у Србији, имајући у виду следеће чињенице. Предложена
трансакција доводи до ограничених хоризонталних преклапања између активности
друштва Synthon и два ВС портфолио друштва. Конкретно, активности друштава
Synthon, Aenova и Pharmathen се преклапају у области уговорног развоја и производње
готових фармацеутских производа. Комбиновани тржишни удели друштава Synthon,
Aenova и Pharmathen остају испод /0-5/% на глобалном нивоу и испод /0-5/% на нивоу
ЕЕП-а на тржишту уговорних услуга развоја и производње готових фармацеутских
производа.
Слична је ситуација и ако се посматра Србија. Конкретно, преклапање између
друштава Synthon, Aenova и Pharmathen на српском тржишту уговорних услуга развоја
и производње не доводи до проблема у области конкуренције, имајући у виду
ограничени комбиновани удео не већи од /5-10/% код напредних система испоруке
лекова, јединог подсегмента у коме се активности страна преклапају на националном
нивоу. Напредни системи испоруке лекова обухватају, између осталог, технологије
преко депо препарата, имплантата, трансдермалне испоруке лека, циљне испоруке лека
и трансмукозне испоруке лека. Подносилац пријаве наводи да стране очекују да ће
исти конкуренти који послују на нивоу ЕЕП-а такође пословати и у Србији, са сличним
уделима као на нивоу ЕЕП-а, као што су Catalent, Patheon, Fareva и Recipharm из ког
разлога ће Synthon, Aenova и Pharmathen бити изложени јакој конкуренцији на
тржишту у Србији.
Осим тога, Synthon није блиски конкурент ни друштву Aenova ни Pharmathen.
Aenova је фокусирана на производну фазу тржишта уговорних услуга развоја и
производње и тежи да послује по основу права интелектуалне својине у власништву
својих купаца, фармацеутских друштава. „Развојни“ део пословања Aenova, тј.
истраживање и развој усмерени на утврђивање развоја нових производа и рад на
прибављању овлашћења за промет је мање истакнут. Насупрот томе, Synthon је
усредсређен на „развојни“ део тржишта уговорних услуга и развоја и производње, и
производњу нуди тек у комбинацији са развојним могућностима, али не као
самосталну услугу. Pharmathen се, с друге стране, углавном бави развојем и
производњом пептида, окуларне испоруке, ињекција са продуженим дејством и
технологија за модификовано ослобађање, док је производни портфолио Synthon-а
концентрисан на генеричке лекове мале молекуларне тежине и хибрида.
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Поред тога, купци, тј. фармацеутска друштва, су вертикално интегрисани и могу
да производе сопствене производе самостално. Услед тога, уговорно развојне и
производне организације су под сталним притиском у погледу цена и квалитета због
сталне претње да ће купци прећи на интерну производњу. То доприноси даљем
смањењу евентуалних ризика конкуренције. […]
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
утврђених чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем
предметне трансакције не долази до битних промена на утврђеном релевантном
тржишту Србије, Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће
изазвати негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења
одлуке по предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које
су релевантне за утврђивање дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на
основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији,
па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана
2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која
претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, ради
издавања сагласности за њено спровођење.

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, 106/2015 и 95/2018).

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић, члан Савета, с.р.
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