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.

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-977/2019- 5
Савска улица 25/IV, Београд
Датум: 31. 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 49/2011), одлучујући по пријави
концентрације број 6/0-02-977/2019-1 од 05.12.2019. године, привредних друштава Cinven
Capital Managment (VII) General Partner Limited, са главним канцеларијама на адреси, Level
4, Mill Court, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey GY1 1EJ, и Astorg Asset Management S.à
r.l., са регистрованим седиштем на адреси 2 rue Albert Borschette , L-1246 Luksemburg,
поднете преко пуномоћника адвоката Бојанe Миљановић из ОАД Карановић/Партнерс, из
Београда, улица Ресавска бр.23, дана, 31.12.2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем посредне заједничке контроле од стране Seventh Cinven Fund (NO.1)
Limited Partnership, фонда којим управља Cinven Capital Managment (VII) General Partner
Limited, са главним канцеларијама на адреси, Level 4, Mill Court, La Charroterie, St Peter
Port, Guernsey GY1 1EJ, и Astorg VII Special Limited Partnership, фонда којим управља
Astorg Asset Management S.à r.l., са регистрованим седиштем на адреси 2 rue Albert
Borschette, L-1246 Luksemburg, посредством друштава посебне намене Loire UK Bidco
Limited, регистарски број 12315743, са регистрованим седиштем на адреси c/o
Cinven,Warwick Court, Paternoster Square, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, EC4M 7AG, и
Loire Bidco S.à r.l., регистарски број B239391, са регистрованим седиштем на адреси 4 rue
Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, над друштвом LGC Science Group Holdings Limited,
са регистрованим седиштем на адреси Queens Road, Teddington, Middlesex, Ujedinjeno
Kraljevstvo, TW11 0LY, регистрованим при Регистру компанија Енглеске и Велса под
компанијским бројем 9903564.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве Cinven Capital Managment (VII) General
Partner Limited са седиштем на адреси Level 4, Mill Court, La Charroterie, St Peter Port,
Guernsey GY1 1EJ, и Astorg VII Special Limited Partnership, фонд којим управља Astorg
Asset Management S.à r.l., са седиштем на адреси 2 rue Albert Borschette, L-1246
Luksemburg, уплатили дана 06.12.2019. године износ од XXX ЕУР , дана 10.12.2019.
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године, износ од XXX ЕУР и дана 13.12.2019. године, износ од XXX РСД на рачун
Комисије за заштиту конкуренције, што укупно представља прописани износ накнаде за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредна друштва, Cinven Capital Managment (VII) General Partner Limited (у даљем
тексту: Cinven), са главним канцеларијама на адреси, Level 4, Mill Court, La Charroterie, St
Peter Port, Guernsey GY1 1EJ и Astorg Asset Management S.à r.l., ( у даљем тексту: Astorg),
са регистрованим седиштем на адреси 2 rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg (заједно
означени: Подносиоци пријаве), поднели су дана 05.12.2019. године, преко заједничког
пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из ортачког адвокатског друштва
Карановић/Партнерс, из Београда, улица Ресавска број 23, Пријаву концентрације (у
даљем тексту: Пријава) која је у Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) заведена под бројем 6/0-02-977/2019-1 и предложили су да Комисија по пријави
одлучи у скраћеном поступку.
Пријава је допуњена поднеском заведеним под бројем 6/0-02-977/2019-3 од
27.12.2019. године.
Подносиoци пријаве су дана 23.12.2019. године поднели и Захтев за заштиту података
садржаних у Пријави, број 6/0-02-977/2019-2.
На основу увида у предметну документацију, Комисија је утврдила да је достављена
пријава у скраћеном облику, са допуном потпуна и уређена у складу са Законом о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13- у даљем тексту: Закон) и у
складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“ број 5/2016), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у
поступку испитивања пријављене концентрације, у скраћеном поступку.
Саставни део Пријаве концентрације је и доказ о извршеној уплати прописане
накнаде за издавање акта Комисијe, што је утврђено у ставу II диспозитива овог решења, а
на основу увида у списе предмета.
О захтеву за заштиту података у Пријави концентрације одлучeно је посебним
Закључком председника Комисије број 6/0-02-977/2019-4, због чега се захтев и закључак у
овом решењу неће даље образлагати.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве Cinven је европско приватно инвестиционо пословање које се
бави пружањем услуга управљања инвестицијама и инвестиционим саветовањима већег
броја инвестиционих фондова. Cinven инвестира у широком спектру индустрија, са
нарочитим фокусом на здравство, технологије, медије и телекомуникације, финансијске
услуге, индустријске и пословне услуге, као и потрошачкој роби. Cinven има канцеларије
у Лондону, Франкфурту, Паризу, Милану, Мадриду, Guernsey-ju, Луксембургу, Хонг
Конгу и Њујорку.
Cinven, заједно са Bain Capital Investors L.L.C. врши заједничку контролу над
компанијом Stada Arzneimittel AG (у даљем таксту: Stada), регистрованом у регистру
локалног суда у Франкфурту на Мајни под бројем HRB 71290, са седиштем на адреси
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Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, Nemačka, односно над локалним зависним друштвима
Stada.
Stada је активна у развоју, производњи, регистрацији, продаји комерцијализацији,
дистрибуцији и промоцији производа намењеним живим организмима (енг. life science),
као што су фармацеутски лекови, додаци исхрани и козметички производи (као и у
повезаним активностима). Посебно, Stada нуди генеричке фармацеутске производе
укључујући одабране биолошки сличне лекове (biosimilare), а такође је произвела низ
брендираних производа. Зависна друштва Stada у Србији су:
- Хемофарм а.д. Вршац, Београдски пут бб, Вршац, претежна делатност, шифра
2120- Производња фармацеутских препарата;
- Stada IT Solutions d.o.o., Вршац, Београдски пут бб, Вршац, претежна делатност,
шифра 6201- Рачунарско програмирање;
- Velexfarm d.o.o. , Београд, Проте Матеје 70, претежна делатност, шифра 4646Трговина на велико фармацеутским производима, и
- Pool4tool d.o.o., Београд, Кнез Михајлова 22, претежна делатност, шифра 6201Рачунарско програмирање.
Други подносилац пријаве, Astorg је независна европска инвестициона компанија са
преко 8 милијарди ЕУР-а имовине под својим менаџментом и канцеларијама у Лондону,
Паризу, Луксембургу, Франкфурту и Милану. Astorg настоји да сарађује са
предузетничким управљачким тимовима како би преузео водеће глобалне компаније са
седиштем у западној Европи и северној Америци, са којима заједно ради како би створио
вредност која се састоји од пружања стратешких смерница, искусног управљања, и
адекватног капитала.
Портфолио компаније Astorg-а немају у Србији регистрованих зависних друштава.
[...] Astorg-ове портфолио компаније ([...]) оствариле су приход у Србији у 2018. години,
али ни једна од њих нема приход већи од [...] ЕУР.
Учесници у концентрације на страни подносилаца пријаве су друштва посебне
намене, и то:
- Loire UK Bidco Limited, са регистрованим седиштем на адреси c/o Cinven,Warwick
Court, Paternoster Square, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, EC4M 7AG, које је под
заједничком контролом (1) Седмог Cinven фонда којим управља Cinven Capital
Managment (VII), и (2) Astorg VII, фонда којим управља Astorg Asset Management.
Cinven Capital Managment (VII) и Astorg Asset Management су повезана друштва
Cinven-а, односно Astorg-а.
Loire Bidco S.à r.l., са регистрованим седиштем на адреси 4 rue Albert Borschette, L1246 Luksemburg, је друштво посебне намене под контролом компаније Loire UK
Bidco Limited, а оба друштва су под индиректном управом повезаних друштава
Cinven-а и Astorg-а, и немају било које друге активности, осим тога што су
холдинг компаније.
Подносиоци пријаве пoсредством наведених друштава посебне намене (енгл.
acquisition vehicles) намеравају да стекну заједничку контролу над Циљним друштвом у
предметној трансакцији.
-

Циљно друштво у предметној трансакцији је LGC Science Group Holdings Limited
(удаљем тексту: LGC), са регистрованим седиштем на адреси Queens Road, Teddington,
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Middlesex, Ujedinjeno Kraljevstvo, TW11 0LY, регистровано при Регистру компанија
Енглеске и Велса под компанијским бројем 9903564.
LGC је матично друштво групе компанија која се бави пружањем услуга мерних
апарата (енгл. measurement tools), шема за тестирање стручности (енгл. proficiency testing
schemes), стандарда обезбеђења у оквиру ланца снабдевања (енгл. supply chain assurance
standards), геномских реагенаса (енгл. genomics reagents), као и инструмената и услуга
истраживања и мерења (instrumentation and research and measurement services). LGC има
две пословне дивизије: Стандарди и Геномика (енгл. Standard and Genomics).
Власник Циљног друштва је Figaro Capital & Co S.C.A. Luksemburg, матични број
B202441, са регистрованим седиштем на адреси 2 rue Edward Steichen, 2540 Luksemburg,
које је под крајњом контролом друштва KKR Management LLC.
У Србији Циљно друштво LGC нема регистрованих зависних друштава, али је
продајом на српском тржишту, остварило приход, како ће даље бити наведено.
Учесници у концентрацији су остварили укупне приходе у претходној обрачунској
години у висини која обавезује на подношење пријаве концентрације. Подносилац пријаве
Cinven, је у 2018. години остварио укупан приход на светском нивоу од [...] ЕУР, а у
Србији у износу око [...] ЕУР. Подносилац пријаве Astorg је остварио у 2018. години
укупан светски приход од [...] ЕУР, а у Србији укупан приход од [...] ЕУР. Циљно
друштво, тј. LGC је остварило светски приход у 2018. години од [...] ЕУР, а у Србији у
истом периоду укупан приход [...] ЕУР, продајом референтних материјала (стандарда).
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Подносиоци пријаве су доставили Уговор о конзорцијуму
од 20. новембра 2019. године и Уговор о купопродаји који је закључен истог дана, тј. 20.
новембра 2019. године.
Уговором о конзорцијуму који су закључили Cinven Capital Managment (VII) General
Partner Limited и Astorg Asset Management S.à r.l., као стране потписнице и инвеститори,
договорили су се о принципима у складу са којима учествују у вези са предложеном
трансакцијом.
Уговор о купопродаји је закључен између [...] уговорних страна:
[...]
[...]
Након спровођења трансакције, резултат структуре биће да ће Cinven и Astorg држати,
индиректно сваки по 50% у правним лицима која у трансакцији наступају као купци, тј. у
Loire UK Bidco Limited и Loire Bidco S.à r.l., на тај начин што ће прво друштво стећи један
ограничени (LP) партнерски удео у Figaro-u, а други, тј. Loire Bidco S.à r.l., генерални
(GP) партнерски удео. Циљно друштво LGC (које припада Figaro-u) ће стога, бити под
заједничком индиректном контролом Cinven-а, и Astorg-а.
Комисија је достављени Уговор о купопродаји, и Уговор о конзорцијуму, оба
закључена 20.11.2019. године, прихватила као ваљани правни основ за настанак
концентрације учесника на тржишту.
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Пријављена трансакција представља концентрацију учесника на тржишту у смислу
члана 17. став 1. тачка 3) Закона.
На основу достављених података о висини укупних прихода Подносилаца пријаве
Cinven-а и Astorg-а и Циљног друштва LGC, остварених на светском и тржишту
Републике Србије у 2018. години, Комисија је утврдила да су Подносиоци пријаве имали
обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. став1. тачка 1) Закона.
Пријава концентрације је благовремено поднета у складу са чланом 63. 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). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа представља
скуп роба или 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.
Полазећи од наведене законске дефиниције релевантног тржишта, Подносиоци
пријаве сматрају да није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа,
као ни релевантно географско тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију,
предложена трансакција неће имати никаквог утицаја на конкуренцију у Србији, нити
било где другде. Стога, дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. Ипак, у
циљу достављања потпуних информација, Подносиоци пријаве су имајући у виду
активности Циљног друштва LGC, предложили могуће дефиниције релевантног тржишта,
као:
- тржиште велепродаје за пружање стандарда и реагенаса за in vitro дијагностичке
системе, и
- тржиште велепродаје за пружање генома.
LGC има две пословне дивизије: Стандарди и Геномика (енгл. Standards и Genomics).
-Тржиште за стандарде и реагенсе за in vitro дијагностичке системе
Учесницима није позната никаква конкретна пракса како српске Комисије, тако ни
Европске комисије у областима у којима је Циљно друштво активно. Европска комисија је
претходно разматрала сегмент лабораторијских хемикалија (укључујући референтне
материјале и био-научне производе), али је коначну дефиницију релевантног тржишта
оставила отвореном. Према Европској комисији, лабораторијске хемикалије су хемикалије
које се користе за истраживање, аналитичко тестирање и контролу квалитета. Европска
комисија је сматрала да лабораторијске хемикалије могу бити сегментиране према
категорији производа и намераваној употреби, као што су стандарди и референтни
материјали, међутим, оставила је дефиницију тржишта отвореном.
Европска комисија је такође разматрала сектор за in vitro дијагностичке системе (IVD
sistemi) тако да укључује анализаторе, реагенсе и помоћна средства за вршење клиничког
тестирања ван људског или животињског тела користећи крв, урин и друге узорке.
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Према Европској комисији, анализатори су мерни инструменти намењени аутоматском
спровођењу неколико врста специфичних анализа (тестирања) ради дијагнозе постојања
медицинских проблема или стања, док су реагенси (који се такође називају и тестери)
производи неопходни за извођење специфичних анализа (тестирања). Реагенси су
потрошна решења специфичних биолошких или хемијских супстанци које реагују са
циљним супстанцама у узорцима (крви, ткиву или урину) ради добијања резултата који се
може измерити или опазити. Помоћна средства су додатни производи неопходни за
извођење дијагностичких тестирања као и за осигурање неометаног функционисања
читавог система. У тим помоћним средствима, калибратори, стандарди и контроле служе
регуларним прилагођавањима мерних инструмената и вршењу контроле квалитета.
У претходним одлукама у IVD сектору, Европска комисија је разматрала питање да ли
се конкуренција одвија на нивоу система (укључујући анализаторе и све реагенсе које ти
анализатори користе) или се стање конкуренције мора оцењивати одвојено за анализаторе
и реагенсе, међутим, оставила је коначну дефиницију релевантног тржишта отвореном у
лабораторијском простору.
-Тржиште геномике
LGC такође пружа геномске алате и услуге. Одељење за геномику пружа, између
осталог, реагенсе и инструменте за олигонуклеотиде и Ланчану Реакцију Полимеразе
(PCR). Европска комисија је претходно дефинисала тржиште за појачавање
(амплификацију) нуклеинских киселина као технологије за копирање нуклеинских
киселина (DNK или RNK) ради омогућавања даљих анализа узорака. Ово се најчешће
постиже коришћењем PCR.
PCR користи нуклеотиде и олигонуклеотиде као генерично средство које се користи за
појачавање DNK. Постоје две главне групе реагенаса које се користе у PCR процесима: (a)
стандардни реагенси који су уобичајени за све PCR процесе и (б) одређени реагенси који
су већински специфични за један или више одређених PCR процеса.
Иако је Европска комисија разматрала даљу сегментацију у погледу реагенаса у
случају Invitrogen / Applied Biosystems, Подносиоци пријаве сматрају да прецизна
дефиниција релевантног тржишта производа може остати отворена у овом случају
имајући у виду да предложена трансакција не изазива забринутост у погледу стања
конкуренције под било којом могућом дефиницијом релевантног тржишта производа.
У дефинисању и образложењу релевантног тржишта, Подносиоци пријаве су истакли,
да нема хоризонталних преклапања између LGC-a са једне стране, и портфолио компанија
које контролишу Cinven и Astorg са друге стране, у Србији (или у EEZ или било где
другде). Подносиоци су идентификовали само једну мању вертикалну везу између
компаније STADA коју контролишу портфолио компаније Cinven-a, и LGC-а у Србији.
Наведена веза се односи на минималну продају у износу од око [...] у 2018. години.
Stada је произвођач генеричких лекова и лекова који се издају без рецепта. Она купује
стандарде (референтне материјале) од LGC-a да провери да нема нечистоћа у бочицама за
лекове које производи. Ова веза не доводи до било каквих материјалних вертикалних веза,
нити изазива било какву забринутост у погледу затварања тржишта.
Предложене дефиниције релевантног тржишта производа од стране Подносилаца, као
тржишта за пружање стандарда и реагенаса за in vitro дијагностичке системе, и тржиште
за услуге пружање генома, Комисија је прихватила као исправне за потребе предметне
концентрације.
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У погледу релевантног географског тржишта, Подносиоци пријаве су сходно пракси
Европске Комисије сматрали да је релевантно географско тржиште по опсегу барем
тржиште EEZ, и да Комисија треба да прихвати широку европску дефиницију географског
тржишта. Међутим, у складу са праксом Комисије и њеним законским надлежностима,
подносиоци су ипак, предложили национални ниво географског тржишта, односно
тржиште Републике Србије, што је Комисија прихватила полазећи од своје законске
надлежности да ефекте концентрације испитује на територији Србије.

4. Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је имала у виду
активности страна у концентрацији, а пре свега Циљнoг друштва.
Cinven-ове и Astorg-ове портфолио компаније нису присутне на релевантним
тржиштима у Србији.
Циљно друштво LGC нема активности лоцираних у Србији, али је генерисало
приход од продаје купцима у Србији у финансијској 2019. години, од [...].
Подносиоцима пријаве није позната укупна величина тржишта за пружање
стандарда и реагенаса у Србији, с обзиром да је продаја LGC у Србији минимална, па стим
у вези процењују тржишно учешће LGC у Србији на мање од [0-5] %.
У европским оквирима, на тржишту пружања стандарда и реагенаса, LGC се
суочава са конкуренцијом одређеног броја великих произвођача, као што су Merck, BioRad, USP, Thermo Fisher и European Pharmacopoeia. У Србији, конкуришу Merck и USP.
На тржишту Геномика, Циљно друштво LGC се такође суочава са снажном
конкуренцијом у EEZ, од стране пружаоца геномика као што су Thermo Fisher, DanaherIDT, Merck, Roche, Agilent и Illumina.
У оцени ефеката предметне трансакције Комисија је имала у виду и мању вертикалну
везу између компаније STADA коју контролишу портфолио компаније Cinven-a, и LGC-а
у Србији. Наведена веза се односи на минималну продају у износу од око [...] евра у
2018. години. Stada је произвођач генеричких лекова и лекова који се издају без рецепта.
Она купује стандарде (референтне материјале) од LGC-a да провери да нема нечистоћа у
бочицама за лекове које производи. Ова веза не доводи до било каквих материјалних
вертикалних веза, нити изазива било какву забринутост у погледу затварања тржишта.
Стога је Комисија оценила да из ове вертикалне везе неће настати негативни ефекти, нити
бојазан по конкуренцију.
На основу свега наведеног Комисија је оценила да предметном трансакцијом не
долази до стварања или јачања доминантног положаја, нити до других негативних ефеката
по конкуренцију у Србији. Имајући у виду да међу учесницима нема хоризонталног
преклапања, и да постоји врло ограничена вертикална веза како је описано, Комисија је
закључила да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену
дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Са наведених разлога, концентрација је
допуштена, због чега је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2.
став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за
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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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