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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.

Датум: 27. септембар 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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави
концентрације број: 6/0-02-708/2019-1 друштва MYLAN N.V., са главним регистрованим
седиштем на адреси Building 4, Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10
9UL, England, Велика Британија поднетој 13. августа 2019. године преко пуномоћника
адвоката Данијела Стевановића и осталих адвоката из Моравчевић, Војновић и партнери
аод из Београда, Добрачина бр. 15 и друштва UPJOHN INC., са регистрованим седиштем на
адреси 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, Сједињене Америчке Државе,
поднетој преко пуномоћника адвоката Срђана Дабетића и осталих адвоката из Карановић и
партнери аод из Београда, Ресавска бр. 23, дана 27. септембра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
I
која настаје спајањем друштава MYLAN N.V., са главним регистрованим седиштем на
адреси Building 4, Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9UL, England,
Велика Британија, основаног у Холандији под матичним бројем 61036137 и UPJOHN INC.,
са регистрованим седиштем на адреси 235 East 42nd Street, New York, New York 10017,
Сједињене Америчке Државе, основаног у држави Делавер под матичним бројем 281786,
које је у 100% власништву друштва PFIZER INC. са регистрованим седиштем на адреси 235
East 42nd Street, New York, New York 10017, Сједињене Америчке Државе, при чему ће
садашњи акционари MYLAN-а стећи 43%, а садашњи акционари Pfizer-а 57% акција у
новом/комбинованом друштву.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације друштво MYLAN
N.V. из Велике Британије уплатио ХХХ динара дана 23. августа 2019. године на рачун
Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Друштва, MYLAN N.V., са главним регистрованим седиштем на адреси Building 4,
Trident Place, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9UL, England, Велика Британија,
основано у Холандији под матичним бројем 61036137 (у даљем тексту: MYLAN) и UPJOHN
INC., са регистрованим седиштем на адреси 235 East 42nd Street, New York, New York
10017, Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: САД), основано у држави Делавер
под матичним бројем 281786 (у даљем тексту: UPJOHN), које је у 100% власништву
друштва PFIZER INC. са регистрованим седиштем на адреси 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, САД (у даљем тексту: PFIZER) су поднели Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 13. августа 2019. године Пријаву
концентрације број: 6/0-02-708/2019-1 (у даљем тексту: Пријава) која настаје спајањем
друштава MYLAN и UPJOHN, при чему ће садашњи акционари MYLAN-а стећи 43%, а
садашњи акционари Pfizer-а 57% акција у новом/комбинованом друштву.
С обзиром да поднета документација није била у свему усклађена са Уредбом о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у
даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допунама Пријаве заведеним у
Комисији под бројем: 6/0-02-708/2019-2 од 14. августа 2019. године, бројем: 6/0-02708/2019-3 од 15. августа 2019. године, бројем: 6/0-02-708/2019-4 од 20. августа 2019.
године, бројем: 6/0-02-708/2019-7 од 27. августа 2019. године и бројем: 6/0-02-708/2019-8 од
4. септембра 2019. године.
Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета
Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за
поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.
Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве, друштво MYLAN, уплатио
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што
је констатовано у ставу II диспозитива.
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи.
Учесници у концентрацији
MYLAN је фармацеутско друштво које се бави глобалним развојем, издавањем
лиценци, производњом, прометом и дистрибуцијом генеричких, брендираних генеричких
фармацеутских производа, фармацеутских производа са заштићеним именом и
фармацеутских производа који се издају без рецепта као што су активни фармацеутски
састојци, преко три географска сегмента: Северна Америка, Европа и остатак света.
MYLAN-ов северно-амерички сегмент обухвата његово пословање у САД-у и
Канади (36% MYLAN-ове нето продаје у 2018. години). MYLAN-ов европски сегмент
обухвата његово пословање широм 35 држава, укључујући Француску, Италију, Немачку,
Велику Британију и Шпанију (37% нето продаје у 2018. години). Сегмент остатак света
обухвата пословање у више од 120 држава изван MYLAN-овог северно-америчког и
европског сегмента (27% нето продаје у 2018. години).
MYLAN је и матично друштво MYLAN групације која броји око 300 друштава (у
даљем тексту: MYLAN Група). MYLAN Група представља једног учесника на тржишту у
складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и
95/13, у даљем тексту: Закон).
Корпоративно седиште овог друштва је у Холандији, главно извршно седиште у
Енглеској а глобална централа MYLAN Групе у САД.
На дан 31. децембар 2018. године, MYLAN је остварио приход од преко 9,5
милијарди евра (11,2 милијарди америчких долара, у даљем тексту: USD) на светском
тржишту, на којем је имао приближно 35.000 запослених и екстерних уговарача.
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Што се тиче власничке структуре MYLAN-а, Табела 1 приказује његове највеће
акционаре на дан 25. април 2019. године
Табела 1
Акционари друштва Mylan који имају више од 5% обичних акција
на дан 25. април 2019. године
Акционар
Акције
1
Wellington Management Company LLP и
10,5%
повезана друштва
2
BlackRock, Inc.
7,8%
3
The Vanguard Group
7,2%
4
Vanguard Specialized Funds – Vanguard
6,8%
Heath Care Fund
Извор: MYLAN
MYLAN тренутно није под контролом појединачно ниједног друштва нити лица.
У Републици Србији MYLAN обавља пословне активности преко свог
представништва:
1. Представништво ABBOTT LABORATORIES S.A. - са регистрованим седиштем у
улици Булевар Михајла Пупина 115, Београд - Нови Београд, Република Србија,
матични број 29000972. Његова претежна регистрована јесте остале услужне
активности подршке пословању – шифра 8299, а власник швајцарско друштво Abbott
Labоratories S.A. Baar, Neuhofstrasse 23, Baar, CH-170.3.015 197-9, са 100% удела.
Главна пословна делатност овог представништва је пласирање на тржиште MYLANових производа у Републици Србији. […], који затим исте продају апотекама и болницама у
Републици Србији.
[…].
[…].
MYLAN је у 2018. години остварио укупну продају у Републици Србији од […].
Други подносилац Пријаве, UPJOHN представља (усмерени) сектор друштва
PFIZER, који управља PFIZER-овим пословањем са непатентираним брендираним и
генеричким признатим лековима (нестерилне ињекције), са седиштем у Кини. Његов
портфолио се састоји од 21 признатог бренда из следећих кључних терапијских области: (i)
кардио-васкуларни систем (Lipitor, Norvasc, Inspra, Revatio, Caduet, Nitrostat), (ii) централни
нервни систем/психијатрија (Effexor, Zoloft, Xanax, Geodon/Zeldox), (iii) терапија
бола/неурологија (Celebrex, Relpax, Lyrica, Neurontin, Dilantin и Sermion), (iv) урологија
(Viagra, Cardura, Detrusitol) и офталмологија (Xalatan и Xalacom). UPJOHN послује на
глобалном нивоу, са фокусом на кључна тржишта у настајању.
На дан 31. децембар 2018. године, UPJOHN пословање је остварило приход од преко
10,5 милијарди евра (12,4 милијарди USD) на светском тржишту.
UPJOHN пословање је, тренутно, у искључивом власништву и под искључивом
контролом друштва PFIZER-а, које представља глобално присутно фармацеутско друштво.
UPJOHN пословање чини група друштава лоцираних широм света, која представља
једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона.
У Републици Србији UPJOHN пословање је присутно преко домаћег друштва:
2. PFIZER SRB д.о.о. Београд - са регистрованим седиштем у улици Трешњиног цвета
бр. 1, Нови Београд, Република Србија, матични број 07449330 (у даљем тексту:
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PFIZER SRB). Претежна регистрована делатност oвог домаћег друштва јесте
трговина на велико фармацеутским производима – шифра 4646. Ово друштво
продаје производе UPJOHN-овог портфолија независним дистрибутерима […].
UPJOHN пословање је у 2018. години остварило укупну продају у Републици Србији
од […].
Опис концентрације и акт о концентрацији
Као правни основ предметне концентрације, Комисији су достављени Уговор о
раздвајању и расподели који су закључили PFIZER и UPJOHN и Уговор о комбиновању
пословања који су закључиле PFIZER, UPJOHN, Utah Acquisition Sub Inc. (зависно друштво
UPJOHN-а), MYLAN и његова зависна друштва: MYLAN I B.V. и MYLAN II B.V., оба
закључена дана 29. јула 2019. године. У складу са наведеним уговорима предложена
трансакција ће бити структурирана као трансакција издвајања/деобе комбинована са
трансакцијом спајања и стицања. Следствено, предложена трансакција се може описати као
троделна:
1. Раздвајање UPJOHN пословања: PFIZER уноси као улог и преноси имовину и
обавезе UPJOHN пословања на UPJOHN, које обухвата и Greenstone LLC, пословање
са генеричким лековима које је фокусирано на САД. Greenstone LLC производи и
продаје небрендиране овлашћене генеричке верзије PFIZER-ових брендираних
производа (и врло мали број овлашћених генеричких лекова од Allergan-а)
искључиво у САД;
2. Расподела обичних акција друштва UPJOHN: Pfizer ће расподелити обичне акције
друштва UPJOHN својим акционарима, било путем сразмерне расподеле дивиденди
или понуде обичних акција друштва UPJOHN Pfizer-овим акционарима у виду
понуде несразмерне размене;
3. Комбиновање са MYLAN-ом: UPJOHN пословање и MYLAN пословање се комбинују
(у даљем тексту: Комбиновање) путем спровођења спајања или продаје имовине,1
што доводи до преноса целокупне имовине и обавеза друштва MYLAN на UPJOHN.
У вези са Комбиновањем, сваки MYLAN-ов акционар ће добити једну обичну акцију
друштва UPJOHN за сваку MYLAN-ову обичну акцију у власништву датог акционара
непосредно пред закључење, што ће довести до следеће власничке структуре друштва
UPJOHN након закључења трансакције: 43% бивши MYLAN -ови акционари и 57%
PFIZER-ови акционари.
С обзиром да је у Уговору о раздвајању и расподели и Уговору о комбиновању
пословања, у свим њиховим деловима, исказана воља њихових потписника да закључе
трансакцију и исту спроведу, чиме ће UPJOHN пословање и MYLAN-ово пословање
постати искључиво власништво друштва UPJOHN, Комисија их је прихватила као правни
основ предметне концентрације.
У вези са разлозима за спровођење концентрације, у Пријави је наведено да ће:
стварање новог друштва омогућити комбиновање MYLAN-ових и UPJOHN-ових
изузетно диференцираних и комплементарних портфолија и планираних производа у
виду лекова који се издају на рецепт, сложених генеричких лекова, производа који се
издају без рецепта и биосимилара. Истовремено, имајући у виду комплементарна
подручја покривања, трансакција ће омогућити MYLAN-у да прошири географски
обухват свог постојећег и планираног будућег широког портфолија на нова растућа
1

MYLAN и UPJOHN ће спровести спајање, или, ако се спајање не може спровести у року од шест
месеци од подношења пријава концентрације и објављивања у Холандији, продају имовине MYLAN-a у
складу са холандским законом.
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тржишта (укључујући Кину и друга тржишта у настајању) где UPJOHN има
постојећу продајну инфраструктуру и локалну тржишну експертизу;
предложена трансакција, такође, омогућити комбинованом друштву приступ
могућностима истраживања и развоја UPJOHN-овог и MYLAN-овог пословања,
стварајући нове прилике за развој производа и иновацију. Такође, ће се комбиновати
њихове комерцијалне и регулаторне експертизе, као и производне могућности, што
ће омогућити комбинованом друштву да има глобални обухват у свим кључним
терапијским областима и то широм свих главних географских области, укључујући
Северну Америку, Западну Европу, Азијски Пацифик као и друга тржишта у
настајању;
комбиновање пословања омогућити комбинованом друштву да се суочи са
повећаним притиском коме је изложена индустрија генеричких лекова у претходним
годинама, што је довело до несташица и других дисбаланса на тржишту.
Комбиновано друштво ће бити у могућности да се ефективније такмичи са широким
спектром међународних, регионалних и локалних, брендираних и генеричких,
конкурената који послују у области брендираних, генеричких лекова који се издају
без рецепта и биосимилара, унутар ЕЕП-а и глобално.
Подносиоци Пријаве очекују се да ће предложена трансакција бити закључена
средином 2020. године. […].
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
Предложена концентрација се тиче спајања учесника у концентрацији у којем долази
до њиховог припајања, у смислу члана 17. став 1. тачка 1) Закона.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у
концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих
оствареном на тржишту Републике Србије у 2018. години – 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“, број
89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном
географском тржишту. 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.
Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и следеће
уводне напомене.
У случајевима анализе фармацеутског сектора/готових фармацеутских производа
уобичајен је приступ Комисије да се користи анатомско терапијско хемијска (Anatomical
Therapeutic Chemical: ATC) класификација лекова коју је осмислила Европска асоцијација
за истраживање фармацеутског тржишта (European Pharmaceutical Marketing Research
Association: EphMRA) и коју воде EphMRA и Intercontinental Medical Statistics - (IMS). IMS
је водеће глобално друштво за информатичке и технолошке услуге које пружа клијентима у
здравственој индустрији решења за мерење и унапређење њиховог учинка. Његови клијенти
су фармацеутске куће, произвођачи и дистрибутери у области заштите здравља потрошача и
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медицинских уређаја, државне агенције, креатори политика, истраживачи и финансијска
заједница.
ATC класификација је хијерархијски и кодиран систем који се састоји од четири
нивоа и који врши класификацију лекова према њиховим индикацијама, терапијској
примени, саставу и начину деловања. Први ниво (ATC1) је најопштији ниво и подељен је у
16 категорија (А, В, С, D итд.). Други ниво (ATC2) представља или фармаколошку или
терапијску групу. Трећи ниво (ATC3) даље групише медицинске производе по
специфичним терапијским индикацијама, тј. њиховој намераваној примени. Четврти ниво
(ATC4) представља даљу потподелу која може бити заснована на терапијским или чешће
фармаколошким критеријумима као што су класа молекула, формулација или начин
деловања.
Подносиоци Пријаве сматрају да се трећа класа (АТС3) класификације АТС може
прихватити као довољна основа за дефинисање релевантног тржишта и у предметном
случају, имајући у виду начелну предност ове класификације да је развијена и да се води за
комерцијалне потребе, као и да има директан приступ статистици. Заснована је на
финалним дозираним фармацеутским производима и њиховим одобреним индикацијама у
различитим земљама (које се могу у неким случајевима разликовати од земље до земље).
Комисија је прихватила овакво становиште подносилаца Пријаве.
Полазећи од поделе на оригиналне и генеричке фармацеутске производе,
подносиоци Пријаве описују генеричке као јефтинију верзију оригиналних лекова. У
процедури за одобравања лека од стране регулаторних органа, произвођачи генеричког лека
морају да покажу да је генеричка верзија оригиналног лека идентичног квалитета и чистоће
и да је биолошки еквивалентна оригиналном леку. Због тога је прихваћено да су генерички
лекови, обично, најближа замена оригиналним лековима и да су специфично осмишљени да
представљају конкуренцију тим лековима. У вези са наведеним
исти предлажу оригиналне и генеричке лекове као јединствено релевантно тржиште
производа.
Такође, подносиоци Пријаве су имали у виду и поделу лекова на оне који се издају
на рецепт (Rx) и оне који се издају без рецепта (Over The Counter - OTC) као и да ови лекови
припадају засебним тржиштима производа, чак и када су сврстани у исту АТС3 класу или
садрже идентичан активан састојак. Разлог за наведено је да су медицинске индикације
(укључујући потенцијалне споредне ефекте), правни оквир, промет, дистрибуција и правила
о надокнади различити за ове две категорије лекова, са чим се Комисија сагласила.
Имајући у виду наведено, као и производе MYLAN-а и UPJOHN-а који се преклапају
у Републици Србији подносиоци Пријаве су Комисији доставили податке за најужи сегмент
лекова који се издају на рецепт, где се њихови производи преклапају. Предложени су
следећи релевантни производи, уз напомену да се, на нивоу молекула, производи MYLAN-а
и UPJOHN-а преклапају само у једном молекулу у Републици Србији, прегабалину (N3A):
1.

Производи који се издају на рецепт у класи ATC3: C4A у Републици Србији
– церебрални и периферни вазотерапеутици;

2.

Производи који се издају на рецепт у класи ATC3: C10A у Републици Србији
– препарати који регулишу ниво холестерола и триглицерида;

3.

Производи који се издају на рецепт у класи ATC3: M1A у Републици Србији
– Нестероидни анти-реуматски лекови;

4.

Производи који се издају на рецепт у класи ATC3: N3A у Републици Србији
– Антиепилептици;
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5.

Производи који се издају на рецепт у класи ATC3: N5A у Републици Србији
– Антипсихотици;

6.

Производи који се издају на рецепт у класи ATC3: N6A у Републици Србији
– Антидепресиви и стабилизатори расположења.

Табела 2
Називи производа/жигови подносилаца Пријаве на релевантним
тржиштима
Релевантно тржиште
MYLAN
UPJOHN
C4A – церебрални и
Solcoseryl
Sermion
периферни
вазотерапеутици
C10A – Препарати за
Lipanthyl
Lipitor
регулисање нивоа
холестерола и
триглицерида
M1A – Нестероидни анти
Rantudal, Froben,
Celebrex
реуматски лекови
Brufen
N3A - Антиепилептици
Pregabalin Mylan
Lyrica, Zarontin,
Neurontin
N5A - Антипсихотици
Leponex
Zeldox
N6A – Антидепресиви и
Aurorix
Zoloft, Effexor,
стабилизатори
Xalatan
расположења
Подносиоци Пријаве су као релевантно географско тржиште предложили Комисији
територију Републике Србије, имајући у виду националне разлике у погледу утврђивања цена,
регулаторних режима, и канала дистрибуције, као и надлежности Комисије, што је Комисија
прихватила.
Комисија је, полазећи од напред наведеног и предметних пословних активности
MYLAN-а и UPJOHN-а, како је приказано у Пријави, дефинисала следећа релевантна
тржишта:
1.

Тржиште велепродаје лекова који се издају на рецепт у класи ATC3: C4A у
Републици Србији – церебрални и периферни вазотерапеутици;

2.

Тржиште велепродаје лекова који се издају на рецепт у класи ATC3: C10A у
Републици Србији – препарати који регулишу ниво холестерола и триглицерида;

3.

Тржиште велепродаје лекова који се издају на рецепт у класи ATC3: М1А у
Републици Србији - Нестероидни анти-реуматски лекови;

4.

Тржиште велепродаје лекова који се издају на рецепт у класи ATC3: N3А у
Републици Србији - Антиепилептици;

5.

Тржиште велепродаје лекова који се издају на рецепт у класи ATC3: N5А у
Републици Србији - Антипсихотици;

6.

Тржиште велепродаје лекова који се издају на рецепт у класи ATC3: N6А у
Републици Србији -– Антидепресиви и стабилизатори расположења.
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Комисији су достављени процењени тржишни удели друштава MYLAN, UPJOHN и
њихових конкурената (који имају тржишни удео од 5% или више) у 2018. години, на основу
количина (стандардних јединица) и вредности продаје (USD) на сваком од предложених
релевантних тржишта, који су приказани у Табелама 3-8, а за производе приказане у Табели
2. Извор података је Intercontinental Medical Statistics - (IMS).
Подносиоци Пријаве су доставили податке само за класе ATC3 у којима су и MYLAN
и UPJOHN остварили продају у 2018. години у Републици Србији. Подаци, стога, не
обухватају класе ATC3 у којима је само један од подносилаца Пријаве остварио продају.
Табела 3
Лекови на рецепт у класи ATC3: C4A – Церебрални и периферни вазотерапеутици
Произвођач
Продаја (СЈ)
Тржишни удео
Продаја (USD)
Тржишни удео
[…]
[…]
MYLAN
/0-5/%
/0-5/%
[…]
[…]
UPJOHN
/10-20/%
/30-40/%
[…]
[…]
Заједно
/10-20/%
/30-40/%
Sanofi
[…]
/40-50/%
[…]
/40-50/%
Krka
[…]
/30-40/%
[…]
/10-20/%
Галеника
[…]
/5-10/%
[…]
/5-10/%
Укупно
[…]
/90-100/%
[…]
/90-100/%
Остали
/0-5/%
/5-10/%
Извор:IMS
Табела 4
Лекови на рецепт у класи ATC3: C10A - Препарати који регулишу ниво холестерола и
триглицерида
Произвођач
Продаја (СЈ)
Тржишни удео
Продаја (USD)
Тржишни удео
[…]
[…]
MYLAN
/0-5/%
/0-5/%
[…]
[…]
UPJOHN
/5-10/%
/5-10/%
[…]
[…]
Заједно
/5-10/%
/10-20/%
Krka
[…]
/30-40/%
[…]
/30-40/%
Хемофарм
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
Pharmaswiss
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
Teva
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
Alkaloid
[…]
/5-10/%
[…]
/5-10/%
Укупно
[…]
/90-100/%
[…]
/90-100/%
Остали
/0-5/%
/5-10/%
Извор: IMS
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Табела 5
Лекови на рецепт у класи ATC3: M1A – Нестероидни анти реуматски лекови
Произвођач
Продаја (СЈ)
Тржишни удео
Продаја (USD)
Тржишни удео
[…]
[…]
MYLAN
/30-40/%
/30-40/%
[…]
[…]
UPJOHN
/0-5/%
/0-5/%
[…]
[…]
Заједно
/30-40/%
/30-40/%
Хемофарм
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
Pharmaswiss
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
Amicus
[…]
/10-20/%
[…]
/5-10/ %
Галеника
[…]
/5-10/%
[…]
/5-10/ %
Укупно
[…]
/80-90/%
[…]
/80-90/%
Остали
/10-20/%
/10-20/%
Извор: IMS
Табела 6
Лекови на рецепт у класи ATC3: N3A – Антиепилептици
Произвођач
Продаја (СЈ)
Тржишни удео
Продаја (USD)
[…]
[…]
MYLAN
/0-5/%
[…]
[…]
UPJOHN
/5-10/%
[…]
[…]
Заједно
/5-10/%
Галеника
[…]
/20-30/%
[…]
Sanofi
[…]
/10-20/%
[…]
GSK
[…]
/10-20/%
[…]
Хемофарм
[…]
/10-20/%
[…]
Teva
[…]
/5-10/%
[…]
Novartis
[…]
/5-10/%
[…]
Укупно
[…]
/80-90/ %
[…]
Остали
/10-20/%
Извор: IMS
Табела 7
Лекови на рецепт у класи ATC3: N5A – Антипсихотици
Произвођач
Продаја (СЈ)
Тржишни удео
Продаја (USD)
[…]
[…]
MYLAN
/10-20/%
[…]
[…]
UPJOHN
/0-5/%
[…]
[…]
Заједно
/10-20/%
Галеника
[…]
/20-30/%
[…]
Alkaloid
[…]
/10-20/%
[…]
Хемофарм
[…]
/10-20/%
[…]
Teva
[…]
/10-20/%
[…]
Jannsen
[…]
/5-10/%
[…]
Укупно
[…]
/80-90/%
[…]
Остали
/10-20/%
Извор: IMS

Тржишни удео
/0-5/%
/10-20/%
/10-20/%
/5-10/%
/10-20/%
/10-20/%
/5-10/%
/10-20/%
/5-10/%
/70-80/%
/20-30/%

Тржишни удео
/5-10/%
/0-5/%
/5-10/%
/0-5/%
/5-10/%
/10-20/%
/20-30/%
/40-50/%
/80-90/%
/10-20/%
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Табела 8
Лекови на рецепт у класи ATC3: N6A – Антидепресиви и стабилизатори расположења
Произвођач
Продаја (СЈ)
Тржишни удео
Продаја (USD)
Тржишни удео
[…]
[…]
MYLAN
/0-5/%
/0-5/%
[…]
[…]
UPJOHN
/10-20/%
/10-20/%
[…]
[…]
Заједно
/10-20/%
/10-20 %
Хемофарм
[…]
/20-30/%
[…]
/20-30/%
Teva
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
Krka
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
GSK
[…]
/10-20/%
[…]
/10-20/%
Bonifar
[…]
/5-10/%
[…]
/10-20/%
Укупно
[…]
/80-90/%
[…]
/80-90/%
Остали
/10-20/%
/10-20/%
Извор: IMS
Оцена ефеката концентрације
У вези са приказаним релевантним тржиштима и тржишним уделима њихових
учесника, Табеле 2-8, подносиоци Пријаве су дали и следећа прецизирања:
Када се посматрају (количински) тржишни удели на основу продатих стандардних
јединица производа, комбиновани удео учесника у концентрацији премашује /20-30/% на
релевантном тржишту - класи ATC3: M1A, али ће остати испод /20-30/% на осталих пет
релевантних тржишта - класа ATC3 где се преклапају (C4A, C10A, N3A, N5A и N6A).
Слично томе, када се посматрају тржишни удели на основу вредности продаје, комбиновани
удео учесника у концентрацији премашује /20-30/% на два релевантна тржишта - класа
ATC3, C4A и M1A, док је испод /20-30/% на преостала четири (C10A, N3A, N5A и N6A).
Следствено, дата су и детаљнија прецизирања у вези са релевантним тржиштима - класе
ATC3: C4A и M1A:
На релевантном тржишту - класи ATC3: M1A, MYLAN је присутан са три производа:
Brufen (ибупрофен), Froben (флурбипрофен) и Rantudal (ацеметацин). UPJOHN је присутан
са производом Celebrex (целекоксиб). Учесници у концентрацији ће имати комбиновани
удео од /30-40/% по количини и /30-40/% по вредности. Међутим, UPJOHN практично није
присутан у на овом релевантном тржишту. Повећање тржишног удела друштва UPJOHN је
/0-5/% по вредности и /0-5/% по количини, будући да је UPJOHN остварио минималну
продају од […] стандардних јединица у 2018. години, која износи […] USD ([…] EUR).
UPJOHN је остварио минималну продају и у претходним годинама, која је износила […]
стандардних јединица у 2017. години ([…] USD/[…] EUR) и […] стандардних јединица у
2016. години ([…] USD/[…] EUR). Следствено, комбиновани удео практично у целости
потиче од MYLAN-овог постојећег тржишног удела, а не од предложене концентрације.
Даље, MYLAN ће наставити да буде суочен са снажном конкуренцијом од стране јаких
реномираних међународних и регионалних конкурената, укључујући Stada/Хемофарм (/1020/% по количини, /10-20/% по вредности), Bausch/Pharmaswiss (/10-20/% и /10-20/%),
Amicus (/10-20/% и /5-10/%) и Галеника (/5-10/% и /5-10/%). Такође, одређени број мањих
учесника који имају тржишни удео испод /0-5/% ће наставити да се такмичи на тржишту,
укључујући Boehringer (/0-5/% по количини), Gedeon Richter (/0-5/%), Krka (/0-5/%), Novartis
(/0-5/%) и Teva (/0-5/%).
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На релевантном тржишту - класи ATC3: C4A, MYLAN је присутан са производом
Solcoseryl (депротеинизована телећа крв), а UPJOHN са производом Sermion (ницерголин).
Sermion нема кардиоваскуларне индикације, већ се уместо тога користи за симптоматично
лечење деменције. Као такав, он је део UPJOHN-овог портфолија за терапију бола и
неурологију, и класификован је само према класи АТС: С, јер је његов механизам деловања
васкуларни (ницерголин повећава проток крви). Подносиоци Пријаве сматрају да су ови
њихови производи потпуно различити, јер имају различите терапијске индикације као и
различите форме администрирања. Ако се и поред наведеног, посматра преклапање у АТС3,
не узимајући у обзир терапијске индикације Sermion-а, учесници у концентрацији ће имати
комбиновани удео од /30-40/% по основу вредности продаје, док је по основу количине /1020/%. MYLAN-ов тржишни удео додаје комбинованом повећање од /0-5/% по вредности и
/0-5/% по количини. MYLAN је остварио продају од […] EUR ([…] USD) у 2018. години
(наспрам величине укупног тржишта од […] EUR/[…] USD), а остваривао је минималне
продаје и у претходним годинама, у износу од […] EUR ([…] USD) у 2017. години и […]
EUR ([…] USD) у 2016. години. Учесници у концентрацији ће наставити да буду суочени са
снажном конкуренцијом на овом релевантном тржишту и након спровођења концентрације.
Конкурент Sanofi је тренутно највећи учесник на овом тржишту и остаће највећи и после
спровођења концентрације, са тржишним уделом који премашује /30-40/% и по количини и
по вредности продаје. Уз Sanofi, остали конкуренти су реномирани међународни и
регионални конкуренти – Krka (која има тржишни удео два пута већи од комбинованог
удела MYLAN/UPJOHN по количини) и Галеника.
И на осталим релевантним тржиштима, према приказаним подацима у Табелама 3-8,
један од подносилаца Пријаве је имао минималне продаје у 2018. години.
Када се посматрају количински тржишни удели на основу стандардних јединица
продатих производа, комбиновани тржишни удео учесника у концентрацији ће остати
испод /20-30/% на пет релевантних тржишта класе ATC3: C4A, C10A, N3A, N5A и N6A.
Комбиновани тржишни удео учесника у концентрацији ће премашити /20-30% само у класи
АТС3: – М1А, мада ће остати испод /40-50/% док ће делта ХХИ (Херфиндал-Хиршманов
индекс) бити испод […] (делта ХХИ ће остати испод […] на сваком од релевантних
тржишта који се преклапају).
Када се посматрају тржишни удели на основу вредности продаје, комбиновани
тржишни удео учесника у концентрацији ће остати испод /20-30/% на четири релевантна
тржишта класе ATC3: C10A, N3A, N5A и N6A. Комбиновани тржишни удео учесника у
концентрацији ће премашити /20-30/% само у класама АТС3: С4А и М1А – мада ће остати
испод /40-50/% док ће делта ХХИ (Херфиндал-Хиршманов индекс) бити испод […] (делта
ХХИ ће остати испод […] на сваком од релевантних тржишта који се преклапају).
Анализом предметних података, како је напред наведено, и применом критеријума
из члана 19. Закона, Комисија је оценила да се у конкретном случају ради о дозвољеној
концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива решења.
Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5.
Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије, 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.
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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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