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Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-392/2019-7
Датум: 23. мај 2019. 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 6/0-02-392/2019-1, коју је 10. априла 2019.
године поднело привредно друштво „Merck“ KgaA, са седиштем на адреси Frankfurter
Strasse 250, Дармштат, Немачка, преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића,
из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, Добрачина 15, Београд,
дана 23. маја 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва „Merck“ KgaA, са
седиштем на адреси Frankfurter Strasse 250, Дармштат, Немачка, матични број HRB
6164, над привредним друштвом „Versum мaterials“ Inc, са седиштем на адреси 8555
South River Parkway, Tempe, Аризона, САД, матични број 47-5632014.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Merck“ KgaA, дана 12.
априла 2019. године, уплатио ХХХ на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што
одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво „Merck“ KgaA, са седиштем на адреси Frankfurter Strasse 250,
Дармштат, Немачка, матични број HRB 6164 (даље у тексту: „Merck“ или подносилац
пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 10.
априла 2019. године, преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића, из
адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, Добрачина 15, Београд,
пријаву концентрације број 6/0-02-392/2019-1. Подносилац пријаве је доставио допуну
пријаве 30. априла 2019. 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
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима
предмета се налази 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. Комисија је
о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве послује у оквиру групе друштава „Merck“, као глобално
научно-технолошко друштво, у хемијској и фармацеутској индустрији. Пословање
групе „Merck“ обухвата три пословна сектора:
1) здравствена заштита: састоји се из два пословања – Биофарме и Алергофарме.
Пословање Биофарма се бави откривањем, развојем, производњом и прометом
иновативних фармацеутских и биолошких лекова који се издају на рецепт за лечење
рака, мултипле склерозе, инфертилитета, поремећаја у расту као и појединих кардиоваскуларних и метаболичких болести. Пословање у области алергија Алергофарма се
односи на инотерапије против алергија. У 2018. години, сектор здравствене заштите је
остварио 42% продаје „Merck“ групе.
2) бионаука: пословање на светском нивоу које обухвата снабдевање алатима,
хемикалијама високог степена чистоће и опремом за академске лабораторије,
произвођаче биотехнолошких и биофармацеутских производа, као и индустријски
сектор. Портфолио овог сектора обухвата више од 300.000 производа од система за
припрему воде за лабораторије до алата за едитовање генома, антитела и ћелијских
линија, као и система за биолошку обраду с краја на крај у циљу подршке производним
потребама како биотехнолошких тако и великих фармацеутских друштава у настајању.
У 2018. години, сектор бионауке је остварио 42% од продаје Merck групе.
3) учинковити материјали (performance materials): обухвата пословање у области
специјализованих хемикалија групе „Merck“ и снабдевање решењима за дисплеје,
компјутерске чипове и површине свих врста. Овај сектор се састоји из три пословне
јединице: Решења за дисплеје, Решења за полупроводнике и Решења за површине.
Пословна јединица Решења за дисплеје обухвата пословања за течне кристале, OLED
(органске диоде које емитују светлост), фоторезисторе и прозоре од течних кристала.
Решења за полупроводнике, друга по величини пословна јединица у сектору
учинковитих материјала, односи се на производе за интегрисана кола,
микроелектронске системе, за антирефлексне премазе и за минијатуризацију
транзисторских структура, док материјали за наношење и проводне пасте за амбалажу
полупроводника употпуњују портфолио. У пословној јединици Решења за површине,
циљ групе „Merck“ је да помогне купцима са својим материјалима и решењима да
иновативне површине свих врста улепшају, да им повећају отпорност и
интелигентност. Сектор је у 2018. години остварио 16% продаје групе „Merck“.
Генерални партнер Merck-а је E. Merck KG, Немачка, друштво које поседује
70,274% укупног капитала Merck-а. Акционари поседују преостали укупни капитал,
који је подељен на акције, с тим што E. Merck KG не учествује у управљању друштвом,
већ доноси фундаменталне предузетничке одлуке Merck групе. Породица Merck
тренутно поседује 99,9% капитала у E. Merck KG, док је преостало учешће у
власништву чланова извршног одбора Merck-а.
У Републици Србији, група Merck послује преко зависног друштва Merck д.o.o.
Београд, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90в, 11000 Београд, Србија,
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матични број 20234024. Ово друштво се претежно бави трговином на велико
фармацеутским производима.
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над
привредним друштвом „Versum мaterials“ Inc, са седиштем на адреси 8555 South River
Parkway, Tempe, Аризона, САД, матични број 47-5632014, које је независно јавно
друштво листирано на Њујоршкој берзи (даље у тексту: циљно друштво).
Циљно друштво послује као глобални добављач иновативних решења за
индустрије за полупроводнике и дисплеје са експертизом у развоју, производњи,
превозу специјализованих машина и њиховом руковању. Своју експертизу примењује у
молекуларном дизајну и синтези, прочишћавању, напредној аналитици, развоју
формулација и контејнерима и системима испоруке за руковање материјалима високе
чистоће у циљу обезбеђивања решења и подршке за критичне процесе својим купцима.
Пословање циљног друштва се састоји из два оперативна сегмента – Материјали
и Системи испоруке и услуге. Сегмент материјали обезбеђује најсавременије
специјализоване материјале са фокусом на купце интегрисаних кола и равних дисплеја.
Производи обухватају специјализоване хемикалије и материјале који се користе у
производњи полупроводника, као и специјализоване гасове велике чистоће који се
користе у процесу производње полупроводника. Ти производи обухватају органосилане, органо-метале и друге специјализоване прекурсоре за наношење танког слоја,
емулзије за хемијско-механичко полирање и средства за чишћење после хемијскомеханичког полирања, формулисане производе за чишћење после урезивања и
напредног паковања, процесне гасове за наношење и метализацију, чишћење комора и
урезивање, као и гасове високе чистоће који се користе у јонској имплантацији за
промену електричних својстава танких слојева. Индустрија полупроводника чини више
од 80% продаје овог сегмента.
У сегменту Систем испоруке и услуга, друштво се бави дизајнирањем,
производњом, инсталирањем, управљањем и одржавањем система за испоруку и
дистрибуцију хемикалија, гасова и емулзија, што омогућава безбедну и економичну
употребу специјализованих гасова и хемикалија који се испоручују директно до
производних алата купаца.
Циљно друштво превасходно опслужује индустрију за полупроводнике како у
погледу меморије тако и у погледу логике (поред индустрија за дисплеје и светлеће
диоде). Индустрију полупроводника карактеришу велики глобални играчи. Већи део
продаје друштва Versum је концентрисан на те велике глобалне играче. У Републици
Србији, циљно друштво нема зависна друштва и нема активности, тј. не остварује
приходе.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Уговор о спајању, закључен 12. априла 2019.
године, између подносиоца пријаве, његовог зависног друштва EMD PERFORMANCE
MATERIALS HOLDING, INC, основаног у Делаверу, САД, с једне стране, и циљног
друштва, с друге стране. Овим уговором је предвиђено да се споје циљно друштво и
EMD PERFORMANCE MATERIALS HOLDING, INC – друштво са посебном наменом
које је основано искључиво за потребе предложене концентрације и које је
(индиректно) у искључивом власништву друштва EMD Group Holding, Inc, које је
такође друштво са посебном наменом основано искључиво за потребе пријављене
трансакције. Након спајања, циљно друштво ће наставити да постоји, али ће постати
зависно друштво EMD Group Holding, Inc, чиме ће подносилац пријаве стећи посредну
појединачну контролу над циљним друштвом.
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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 1) 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.
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). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у
погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, релевантна тржишта производа
су одређена као:
1) тржиште материјала за наношење који се користе у производњи
полупроводника,
2) тржиште средстава за чишћење која се користе у производњи полупроводника.
Комисија је тиме делимично прихватила предлог подносиоца пријаве да се поред
наведених тржишта производа, као релевантна, одреде и узлазно тржиште за емулзије
које садрже абразивне честице и силазно тржиште за емулзије за хемијско-механичко
полирање, имајући у виду хоризонтална и вертикална преклапања у пословању
учесника у концентрацији. Подносилац пријаве наводи да се предложена трансакција
начелно односи на снабдевање електронских материјала који се користе у производњи
полупроводника, а конкретније на одређени број потенцијалних релевантних тржишта
у овој области. Комисија није издвајала, као посебна, тржишта за емулзије, с обзиром
на то да подносилац пријаве и циљно друштво нису присутни на овим тржиштима у
Републици Србији и да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици
Србији.
Електронски материјали за индустрију за полупроводнике које производи
подносилац пријаве обухватају литографске материјале, spin-on диелектрике,
материјале за наношење, емулзије за хемијско-механичко полирање и одређена
средства за чишћење. Циљно друштво се бави искључиво снабдевањем електронских
материјала за производњу полупроводника. Друштво производи и продаје материјале
за наношење, емулзије за хемијско-механичко полирање, формулисана средства за
чишћење, примесе и производе за урезивање као и опрему за допремање материјала за
индустрију полупроводника.
Активности учесника се преклапају хоризонтално у областима материјала за
наношење и средстава за чишћење која се користе приликом обраде облоге
полупроводника. Материјали за наношење су органометали, органски прекурсори
метала и кореактанти који омогућавају примену чврстих танких слојева на силиконске
облоге. Слој се ствара на облози путем хемијске реакције. Средства за чишћење су
хемијски раствори или гасови који се користе за уклањање остатака од силиконске
облоге током обраде облоге.
Релевантна географска тржишта су одређена као тржиште Републике Србије, што
је у складу са надлежношћу Комисије да оцењује ефекте концентрације на тржишту
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Републике Србије. Подносилац пријаве је предложио да су релевантна тржишта
производа по обиму широм света.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили
подносиоци пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у
Републици Србији, имајући у виду да подносилац пријаве и циљно друштво не послују
на релевантним тржиштима у Републици Србији.
Комисија је оценила да нема преклапања у пословању учесника у концентрацији
на тржишту Републике Србије, с обзиром на то да учесници у концентрацији нису
активни на релевантним тржиштима.
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.
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).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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