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

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-878/2019-7
Датум: 12. децембар 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 6/0-02-878/2019-1, коју је 8. новембра 2019. године
поднело привредно друштво AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l., са седиштем
на адреси rue des Capucins 5, 1313 Луксембург, преко пуномоћника адвоката Бојана
Вучковића, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23, Београд,
дана 12. децембра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва AI Sirona
(Luxembourg) Acquisition S.a.r.l., са седиштем на адреси rue des Capucins 5, 1313
Луксембург, број регистрације В-223.382, над привредним друштвом Alvogen CEE kft,
са седиштем на адреси Bajcsy-Zsilinszky ut 41. З. ет. 10, 1065 Будимпешта, Мађарска,
број регистрације 01-09-979422, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво AI Sirona
(Luxembourg) Acquisition S.a.r.l., дана 4. децембра 2019. године уплатио износ од XXX
динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку по средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Образложење
Привредно друштво AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l., са седиштем на адреси
rue des Capucins 5, 1313 Луксембург, број регистрације В-223.382 (даље у тексту:
подносилац пријаве или AI Sirona), поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(даље у тексту: Комисија), 8. новембра 2019. године, преко пуномоћника адвоката
Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23,
Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-878/2019-1 (даље у тексту: пријава).
Комисији су достављене и допуне пријаве, 12. новембра и 3. децембра 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.
Учесници у концентрацији
Друштво AI Sirona представља друштво посебне намене под контролом фондова (у
даљем тексту: Advent фондови) којима управља или саветује друштво Advent
International Corporation, са седиштем на адреси Prudential Tower, 800 Boylston Street,
Boston, МА 02199-8069, Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: Advent).
Подносилац пријаве управља Zentiva групом друштава (концентрација одобрена
решењем Комисије бр. 6/0-02-475/2018-3 од 10. јула 2018. године), која је активна у
развоју, производњи и маркетингу генеричких фармацеутских производа, примарно у
земљама Европске уније. Производни асортиман Zentivа групе покрива велики број
терапеутских области, укључујући мишићну, кардио-васкуларну, анти-инфективну,
имунолошку, нутритивну, респираторну област, и нервни систем. Zentiva група
поседује три производна постројења лоцирана у Чешкој Републици, Румунији и
Индији, као и један развојни центар и један дистрибутивни центар у Чешкој
Републици. У Републици Србији, ова група друштава је активна у продаји
фармацеутских производа [...], што је детаљније наведено у пријави. Намера
подносиоца пријаве је да након спровођења предметне концентрације циљно друштво
постане део Zentiva групе друштава.
Advent је jедан о највећих светских инвеститора приватног капитала (eng. private
equity investor). Инвестиције Advent фондова обухватају преко 345 трансакција
приватног капитала у 41 држави и на дан 31. март 2019. године ови фондови су
поседовали 32 милијарди евра у имовини под својом управом. Са канцеларијама на
четири континента, друштво Advent је успоставило светски интегрисани тим од преко
195 инвестиционих професионалаца широм Северне Америке, Европе, Латинске
Америке и Азије. Друштво Advent је фокусирано на инвестирање у пет кључних
сектора, и то: 1) пословне и финансијске услуге, 2) здравство, 3) индустријски сектор,
4) сектор малопродаје, потрошачке индустрије и индустрије забаве, као и 5)
технологија, медији и телекомуникације. Према наводима у пријави, укупан приход
који су друштва под контролом Advent фондова остварила у свету у 2018. години
износи око [...]евра, док су у Републици Србији ова друштва у 2018. години остварила
око [...]евра прихода.
У Републици Србији, друштво Advent поседује регистровано зависно друштво Аddiko
Banka a.d., са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 6, матични број
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07726716, претежна регистрована делатност: остало монетарно пословање (шифра
делатности: 6419).
Поред тога, друштво Advent је у Републици Србији присутно кроз продају производа и
услуга следећих друштава која се налазе у његовом портфолију:
[...]
Сва зависна друштва која су под контролом друштва Advent се, у смислу члана 5.
Закона, третирају као један учесник на тржишту.
Циљно друштво предметне трансакције је друштво Alvogen CEE kft, са седиштем на
адреси Bajcsy-Zsilinszky ut 41. З. ет. 10, 1065 Будимпешта, Мађарска, број регистрације
01-09-979422 (у даљем тексту: Alvogen или циљно друштво). Друштво Alvogen
припада групи друштава која су под крајњом контролом друштва Alvogen Lux
Holdings Ѕ. à. r. L. (Luxembourg). Подносилац пријаве је Комисији доставио графички
приказ власничке структуре циљног друштва [...]. Друштво Alvogen и друштва под
његовом контролом су активна у развоју, производњи, лиценцирању, маркетингу,
продаји и комерцијализацији лекова и додатака исхрани.
У Републици Србији, циљно друштво поседује регистровано зависно друштво Alvogen
Pharma d.o.o. Barice, са седиштем на адреси Пашњачка бб, Барице, Пландиште,
матични број 20607149, претежна регистрована делатност: производња фармацеутских
производа (шифра делатности: 2120), као и огранак ALVOGEN DOO BARICE
OGRANAK BEOGRAD, са седиштем на адреси Милентија Поповића, Савоград бр. 5
В, 2. спрат, Београд, претежна регистрована делатност: трговина на велико
фармацеутским производима (шифра делатности: 4646). Према наводима у пријави,
циљно друштво је у 2018. години остварило око [...] евра прихода у света, а у
Републици Србији око [...] прихода.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Kao правни основ предметне трансакције Комисији је достављен Уговор о
купопродаји закључен 24. октобра 2019. године [...].
Након спровођења предметне концентрације, циљно друштво ће бити под контролом и
у потпуном власништву подносиоца пријаве, а у складу са његовим пословним
намерама постаће део Zentiva групе друштава.
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 групе друштава којој припада подносилац пријаве на светском тржишту и на
тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су испуњени услови 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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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 конкуренције, а који
се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.
Група друштава којој припада подносилац пријаве у Републици Србији поседује
зависно регистровано друштво које је активно у банкарском сектору, а посредством
друштава под својом контролом присутна је у Републици Србији и у другим
пословним областима о чему је било речи у претходном делу образложења.
Посредством Zentiva групе ова група друштава је у Републици Србији присутна и у
продаји готових фармацеутских производа (лекова). Према наводима у пријави, [...].
Готови фармацеутски производи (лекови) које ова група друштава продаје на велико у
Републици Србији припадају групи лекова који делују на око (ATC2 група S01антиинфектива и антиинфламаторних лекова у комбинацији са антиинфективима).
Подносилац пријаве је Комисији доставио податке о продаји циљног друштва у
Републици Србији, у складу са којим је ово друштво у 2018. години било активно у
велепродаји готових фармацеутских производа који припадају следећим групама:
1. витамини (АТС2 група А11),
2. антитромботичка средства-антикоагуланси (АТС2 група В01),
3. терапије болести срца (АТС2 група С01),
4. диуретици (АТС2 група С03),
5. вазопротективи (АТС2 група С05),
6. антибиотици и хемотерапеутици за дерматолошку примену (АТС2 група D06),
7. антибактеријски лекови за системску примену (АТС2 група Ј01),
8. антимикотици за системску примену (АТС2 група Ј02),
9. антинеопластици (АТС2 група L01),
10. лекови у терапији обољења костију (АТС2 група М05),
11. психолептици (АТС2 група N05),
12. остали лекови који делују на нервни систем (АТС2 група N07),
13. назални препарати (АТС2 група R01),
14. лекови који се примењују у опструктивној плућној болести (АТС2 група R03), и
15. антихистаминици за системску примену (АТС2 група R06).
Приликом одређивања релевантног тржишта производа, Комисија је у својим
досадашњим одлукама полазила од поделе лекова која је извршена према ATC
класификацији (коју примењују и Светска здравствена организација (WHO) и
Агенција за лекове и медицинска средства Републике Србије), према којој се лекови
деле у зависности од њиховог састава и терапеутских својстава. Први ниво (АТС1) је
најопштији и подељен је у 16 категорија (А, В, C, D, итд.). Други ниво (АТС2) је или
фармаколошка или терапијска група. Трећи ниво ове класификације (ATC3) омогућава
да се лекови групишу према њиховим терапеутским индикацијама, односно њиховој
намени.
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Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа
роба/услуга, а нарочито активности циљног друштва у Републици Србији, Комисија је
за потребе оцене предметне концентрације, дефинисала следећа релевантна тржишта
производа:
1. тржиште велепродаје витамина,
2. тржиште велепродаје антитромботичких средстава-антикоагуланата,
3. тржиште велепродаје лекова за болести срца,
4. тржиште велепродаје диуретика,
5. тржиште велепродаје вазопротектива,
6. тржиште велепродаје антибиотика и хемотерапеутика за дерматолошку примену,
7. тржиште велепродаје антибактеријских лекова за системску примену,
8. тржиште велепродаје антимикотика за системску примену,
9. тржиште велепродаје антинеопластика,
10. тржиште велепродаје лекова у терапији обољења костију,
11. тржиште велепродаје психолептика,
12. тржиште велепродаје осталих лекова који делују на нервни систем,
13. тржиште велепродаје назалних препарата,
14. тржиште велепродаје лекова који се примењују у опструктивној плућној болести, и
15. тржиште велепродаје антихистаминика за системску примену.
Комисија сматра да за оцену предметне концентрације није неопходно уже
дефинисање релевантних тржишта производа (на АТС3 нивоу), узимајући у обзир да у
Републици Србији не постоји преклапање активности учесника у концентрацији ни на
наведени начин дефинисаним релевантним тржиштима производа (на АТС2 нивоу).
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике
Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона, прихвативши и на тај
начин предлог подносиоца пријаве.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да група
друштава којој припада подносилац пријаве није присутна на дефинисаним
релевантним тржиштима производа у Републици Србији.
Подносилац пријаве је Комисији доставио процене оствареног тржишног учешћа
циљног друштва у Републици Србији у 2018. години на дефинисаним релевантним
тржиштима производа:

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Релевантно тржиште производа
тржиште велепродаје витамина,
тржиште
велепродаје
антитромботичких
средстава-антикоагуланата,
тржиште велепродаје лекова за болести срца,
тржиште велепродаје диуретика,
тржиште велепродаје вазопротектива,
тржиште
велепродаје
антибиотика
и
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Процењено остварено
тржишно учешће циљног
друштва (%)
/10-20/
/0-5/
/10-20/
/0-5/
/0-5/
/0-5/

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

хемотерапеутика за дерматолошку примену,
тржиште велепродаје антибактеријских лекова
за системску примену,
тржиште
велепродаје
антимикотика
за
системску примену,
тржиште велепродаје антинеопластика,
тржиште велепродаје лекова у терапији
обољења костију,
тржиште велепродаје психолептика,
тржиште велепродаје осталих лекова који
делују на нервни систем,
тржиште велепродаје назалних препарата,
тржиште велепродаје лекова који се примењују
у опструктивној плућној болести, и
тржиште велепродаје антихистаминика за
системску примену

/0-5/
/5-10/
/0-5/
/10-20/
/0-5/
/0-5/
/0-5/
/0-5/
/0-5/

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања на дефинисаном
релевантном тржишту производа у Републици Србији. Комисија је разматрала и
закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације у
Републици Србији.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су
испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога,
одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.
Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом члана 65. ст. 5. Закона
као и члана 2. ст. 1. тач. 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, 93/2014,106/2015 и 95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић, с. р.
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