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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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-

986/2019-1, коју је 9. децембра 2019. године поднело друштво Stada Arzneimittel AG, са 

регистрованим седиштем на адреси Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vi1be1, Немачка, које заступа 

пуномоћник, адвокат Ксенија Сорајић Баковић, са седиштем на адреси Булевар Михајла 

Пупина 10Л, Нови Београд, дана 13. јануара 2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва Stada Arzneimittel 

AG, са регистрованим седиштем на адреси Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vi1be1, Немачка, 

матични број HRB-71290, над привредним друштвом Walmark AS, са регистрованим седиштем 

на адреси Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Чешка Република, регистарски број В2501, и свим 

његовим зависним друштвима, куповином удела. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 13. децембра 2019. године, уплатио износ 

од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Stada Arzneimittel AG, са регистрованим седиштем на адреси Stadastrasse 2-

18, 61118 Bad Vi1be1, Немачка, матични број HRB-71290 (у даљем тексту: Stada или 

подносилац пријаве), поднело је дана 9. децембра 2019. године преко пуномоћника, адвоката 

Ксеније Сорајић Баковић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-986/2019-1 

(у даљем тексту: пријава). Комисији су достављене и допуне пријаве број 6/0-02-986/2019-3 од 

11. децембра 2019. године и 6/0-02-986/2019-4 од 17. децембра 2019. године. Подносилац 

пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.   

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да је пријава 

потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 
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51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Извод о извршеној уплати, као 

саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у 

целости, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података број 6/0-02-986/2019-2 од 9. децембра 2019. године (у 

даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија 

се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.   

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве - Stada је активан у развоју, производњи, регистрацији, продаји, 

комерцијализацији, дистрибуцији и промоцији здравствених производа као што су лекови, 

медицинска средства, додаци исхрани и козметички производи. Конкретно, Stada нуди 

генеричке фармацеутске производе, укључујући и одабране биолошки сличне производе (енг. 

biosimilars). Stada је такође изградила и мрежу брендираних производа, укључујући лек за 

прехладу Grippostad® и Ladival®, линију производа за заштиту од сунца. Главни покретач 

Stаdа-иног успеха представља скоро 10.400 запослених у Stada групи на светском нивоу. У 

2018. години Stada  је на светском нивоу остварила приход од око 2,3 милијарди евра. 

 

На тржишту Републике Србије Stada је у 2018. години остварила приход од око [...] милиона 

евра. Stаdа је на тржишту Републике Србије присутна преко следећих зависних друштава: 

1) Hemofarm a.d. Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, матични број 

08010536, шифра делатности 2120 - производња фармацеутских препарата. Једини 

акционар овог друштва је друштво Stada Service Holding B.V. из Холандије. 

2) Stada IT Solutions d.o.o. Vršac, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, 

матични број 20958146, шифра делатности 6201 - рачунарско програмирање. Друштво је 

под искључивом контролом друштва „Hemofarm“ a.d. 

3) Velexfarm d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Проте Матеје 70, Београд, матични број 

20677759, шифра делатности 4646 - трговина на велико фармацеутским производима. 

Ово друштво је под искључивом контролом друштва „Hemofarm“ a.d. 

 

Stada је индиректно и заједнички контролисана од стране друштава Bain Capital lnvestors, LLC 

и Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited. Bain Capital lnvestors, LLC је друштво 

основано у складу са эаконима Делавера, са регистрованим седиштем на адреси 1013 Centre 

Road, City of Wilmington, County of New Castle, Делавер, Сједињене Америчке Државе (у даљем 

тексту: Bain Capital). Bain Capital је међународна компанија која се бави улагањем у приватни 

капитал, која кроз своје фондове улаже у компаније из различитих индустрија, укључујући 

индустрију информационих технологија, здравства, малопродајних и потрошачких производа, 

комуникација, финансија и индустријске производње. Индиректно зависно друштво Bain 

Capital-a у Републици Србији је Bassilichi CEE d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар 

Михаила Пупина 165e, Београд, матични број 20390751, шифра делатности 6209 (остале услуге 

информационе технологије). Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited је друштво 

основано у складу са законима Гернзија, са регистрованим седиштем на адреси ниво 4, Mill 

Court, La Charroterie, St Peter Port, Гернзи FY1 1ЕЈ (у даљем тексту: Cinven). Cinven је друштво 

за улагање у приватни капитал које се бави пружањем услуга управљања инвестицијама и 

саветодавних услуга за бројне инвестиционе фондове. Cinven-oв шести инвестициони фонд има 

индиректну заједничку контролу над Stada-oм. Свим партнерствима која чине Шести фонд 

Cinven-a управља Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited и на крају их саветује 
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Cinven Partners LLP. Компаније у Cinven-oвoм портфељу инвестиција активне су у различитим 

секторима, углавном у сектору пословних услуга, потрошача, финансијских услуга, 

здравствене заштите, индустрије и технологије, медија и телекомуникација. У Србији, Cinven-

oвo индиректно зависно друштво је Рool4Тool д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Кнез 

Михајлова 22, Београд, матични број 20957751, шифра делатности 6201 (рачунарско 

програмирање). 

 

Циљно друштво Walmark је у власништву Vita CEE (71.983%) и Waltz Management (28.017%). 

Предмет пословања Vita CEE и Waltz Management cy инвестиционе активности. Walmark je 

матично друштво Walmark групе која је активна у производњи и дистрибуцији додатака 

исхрани, лекова који се издају без рецепта (енг over-the-counter pharmaceuticals тј. ОТС 

pharmaceuticals) и других производа, нарочито у Централној и Источној Европи. Walmark има 

велики број зависних друштава путем којих послује у Централној и Источној Европи, а 

нарочито у Чешкој Републици, Словачкој, Пољској, Мађарској, Бугарској, Румунији, 

Литванији, Летонији и Естонији. Walmark нема зависна друштва регистрована у Србији, али је 

у 2018. години на територији Републике Србије остварило продају у вредности од око [...] евра. 

На светском нивоу Walmark је у 2018. години остварио приход од око 72,4 милиона евра.    

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација је заснована на уговору о купопродаји удела закљученог између Vita 

CEE Luxembourg Ѕ.a.r.l., са регистрованим седиштем на адреси L-8009 Strassen, 19/21 Route 

d'Arlon, Луксембург, као продавца удела од 71.983% у регистрованом капиталу и гласачким 

правима друштва Walmark AS, затим друштва Waltz Management B.V, друштва основаног у 

складу са законима Холандије, са регистрованим седиштем на адреси Naritaweg 165, 1043BW, 

Амстердам, Холандија, као продавца удела од 28.017% у регистрованом капиталу и гласачким 

правима Walmark AS, и друштва Stada Arzneimittel AG, друштва основаног у складу са 

законима Немачке, са регистрованим седиштем на адреси Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, 

Немачка, као купца свих горе наведених удела које Vita CEE Luxembourg Ѕ.a.r.l. и Waltz 

Management B.V. поседују у Walmark AS. 

 

Комисији је достављен Купопродајни уговор, a који је Комисија прихватила као ваљани правни 

основ посматране концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 

17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода подносиоца пријаве и 

циљне групе друштава, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2018. 

години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан 

приход свих учесника у концентрацији у 2018. години већи од износа који је прописан чланом 

61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 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 
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исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на 

суседним територијама. 

 

У републици Србији подносилац пријаве Stada је активна преко својих зависних друштава 

(Hemofarm и Velexfarm) у производњи и продаји лекова који се издају на рецепт и ОТС лекова, 

додатака исхрани, козметичких производа и медицинских средстава. Главни производи који 

представљају додатке исхрани су Magnetrans, Brohoklir, Probiotics, lmmunocink, Laxomucil, итд. 

 

У Републици Србији, циљно друштво је активно углавном кроз продају производа за заштиту 

здравља потрошача - додатака исхрани (ОТС лекови). Конкретно, Walmark-oв дистрибутер у 

Републици Србији је Sibex Line д.о.о. Београд који врши продају следећих додатака исхрани: 

Martians, Zinc, Selenium, Magnesium, Prostenal Perfect, Sinulan Forte, итд. Walmark је у 2018. 

години на територији Републике Србије остварио минималну продају у вредности од око 109,2 

хиљада евра. 

 

Подносилац пријаве сматра да релевантно тржиште производа може бити дефинисано као 

тржиште продаје додатака исхрани, као тржиште на којем је Walmark активан у Републици 

Србији. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности 

учесника концентрације и нарочито циљног друштва, Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве, и као релевантно тржиште производа дефинисала релевантно тржиште 

велепродаје додатака исхрани. Даља сегментација релевантног тржишта велепродаје додатака 

исхрани није неопходна имајући у виду минимално (ограничено) присуство циљног друштва на 

територији Републике. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија није прихватила предлог 

подносиоца пријаве да његово дефинисање може остати отворено имајући у виду активности 

учесника концентрације, већ је исто дефинисала на националном нивоу као тржиште Републике 

Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

   

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 значајно утицати на промену тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне ефекте на 

конкуренцију у Републици Србији. 

 

Подносилац пријаве Stada је активна преко својих зависних друштава (Hemofarm и Velexfarm) у 

производњи и продаји лекова који се издају на рецепт и ОТС лекова, додатака исхрани, 

козметичких производа и медицинских средстава. Подносилац пријаве наводи да не располаже 

подацима који се искључиво односе на продају додатака исхрани, већ само подацима који се 

односе на тржиште производа за заштиту здравља потрошача које обухвата поред тржишта 

продаје додатака исхрани и тржиште продаје козметичких производа. Stada је на овом тржишту 

остварила приходе од оквирно [...] милиона евра. Према наводима подносиоца пријаве процена 

укупне величине тржишта производа за заштиту здравља износи оквирно 148 милиона евра. У 

складу са проценом маркетиншког одељења Hemofarm-a, 80% тржишта производа за заштиту 

здравља потрошача се односи на тржиште додатака исхрани. Подносилац пријаве је на крају 

навео да груба процена релативног тржишног учешћа Stada-е на релевантном тржишту продаје 

додатака исхрани износи око /10-20/%.   
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Циљно друштво Walmark је имало минималне продаје од [...] евра на релевантном тржишту 

велепродаје додатака исхрани, што одговара релативном тржишном учешћу од /0-5/%. 

 

Главни конкуренти на релевантном тржишту велепродаје додатака исхрани у Републици 

Србији су:  

� друштво Phoenix Pharma са процењеним тржишним уделом од оквирно /30-40/% 

� друштво Farmalogist са процењеним тржишним уделом од оквирно /10-20/%  

� друштво Vega са процењеним тржишним уделом од оквирно /10-20/%  

� друштво Sopharma trading са процењеним тржишним уделом оквирно /5-10/% 

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да предметна концентрација неће довести до 

значајног хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном 

тржишту производа. Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће 

доћи до значајније промене структуре тржишта и тржишног учешћа, односно до негативних 

ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те да не постоји забринутост у погледу 

било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога 

је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења 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 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 и 106/2015 и 

95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                                                        

Небојша Перић, с.р. 

 

 

 


