Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-784/2016-5
Датум: 05. децембар 2016. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), чл. 192. ст. 1. Закона о општем
управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр.
30/10) 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 6/0-02-784/2016-1, коју је дана 18. новембра 2016. године
поднело привредно друштво „EMD Millipore Corporation“, сa седиштем на адреси 290
Concord Road, Billerica, Massachusetts 01821, Сједињене Америчке Државе, регистрованим у
Комонвелту Масачусетс под бројем 1928002 које заступа пуномоћник адвокат Бојан
Вучковић и остали адвокати из адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., из
Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 05. децембра 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ1
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне контроле привредног друштва „EMD Millipore Corporation“ сa
седиштем на адреси 290 Concord Road, Billerica, Massachusetts 01821, Сједињене Америчке
Државе, регистрованим у Комонвелту Масачусетс под бројем 1928002, над друштвом
„BioControl Systems, Inc“, са седиштем на адреси 12822 SE 32nd Street, Bellevue, Washington,
WA 98005, Сједињене Америчке Државе, регистрованим у држави Делавер под бројем
203320880 и посредне контроле над свим његовим зависним друштвима.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво EMD Millipore Corporation, сa седиштем на
адреси 290 Concord Road, Billerica, Massachusetts 01821, Сједињене Америчке Државе, у
целости извршило своју обавезу плаћања таксе за издавање овог решења дана 23. новембра
2016. године, уплатом укупног износа од од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра на
девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што
представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво EMD Millipore Corporation (у даљем тексту: Подносилац пријаве),
поднело је дана 18. новембра 2016. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-784/2016-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [….], или у распону који Комисија
сматра одговарајућим начином заштите
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заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на
тржишту по скраћеном поступку.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета
у складу са Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/16). Накнада за издавање акта уплаћена је у
целости.
Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије (у даљем тексту: председник или
Комисија) је размотрио поднету пријаву са прилозима, те је одлучено као у диспозитиву овог
решења из разлога који ће даље бити образложени.
Подносилац пријаве је 22. новембра 2016. године, доставио Комисији захтев за одређивање
мере заштите података и извора података који је заведен под бројем 6/0-02-784/2016-2, о
чему је одлучено посебним Закључком бр. 6/0-02-784/2016-4, од 05. децембра 2016. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве је зависно друштво компаније Merck KGaA са седиштем у Дармштату у
Савезној Републици Немачкој. Делатност друштва EMD Millipore Corporation обухвата
широк спектар области, који се у свету назива „life science“. Овим појмом су обухваћена
различита подручја попут биохемије, молекуларне биологије, цитологије, хистологије,
имунологије, експерименталне физиологије, хемије природних производа, индустријске
микробиологије итд. Матично друштво Merck је основано 1668. године и спада међу
најстарије светске фармацеутске и хемијске компаније. У Републици Србији, Merck је
присутан посредством свог зависног друштва Merck d.o.o. Београд. Једини члан друштва
Merck d.o.o. је Merck Holding Gmbh из Немачке, kojи је у 100% власништву матичниог
друштва Merck KgaA. Друштво Merck d.o.o. је регистровано у Агенцији за привредне
регистре под матичним бројем 20234024, а његова претежна делатност је трговина на велико
фармацеутским производима (шифра делатности: 4646). Производе који припадају тржишту
индустријске микробиологије, група Merck дистрибуира преко домаћег друштва [….], чија је
претежна делатност [….].
Друштво BioControl Systems Inc, (у даљем тексту: Циљно друштво), основано је 11.06.1985.
године, са седиштем у држави Делавер у Сједињеним Америчким Државама. BioControl
Systems Inc је у власништву четворо физчких лица од којих два имају учешће од /40-50/%, а
друга два од /0-5/%. Циљно друштво је преко зависних друштава присутно у Холандији,
Великој Британији, Италији и Француској. Стварна делатност Циљног друштва је продаја
производа за хигијенски надзор. BioControl Systems Inc поседује широк спектар власничких
платформи за детекцију патогена у храни, кварљивих организама и хигијенског и HACCP
мониторинга. У Републици Србији, Циљно друштво је присутно искључиво путем продаје
својих производа преко дистрибутера.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намери, које је закључено 14.
новембра 2016. године, између друштва Merck KgaA, холдинг компаније Merck Gmbh, и
повезаног друштва EMD Millipore Corporation, на страни купца, тренутних чланова Циљног
друштва, у својству продаваца, и самог Циљног друштва као предмета преузимања. Писмом
о намери прецизно су дефинисана сва међусобна права и обавезе купца и продавца. Предмет
трансакције је намера друштва EMD Millipore Corporation да стекне 100% акција друштва
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BioControl Systems Inc, чиме би Подносилац пријаве стекао појединачну контролу над
Циљним друштвом и свим његовим зависним друштвима.

Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
чл. 17. ст. 1. тач. 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу чл.
61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним
годишњим приходима групе друштава којој припада Подносилац пријаве, као и о укупном
приходу оствареном на тржишту Републике Србије, те укупном приходу Циљног друштва у
претходној обрачунској години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних
годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 61. Закона, што значи да је
постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. Закона.
Пријава је поднета у складу са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/16).
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима за
одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/09). 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.
Подносилац предлаже да се релевантно тржиште производа/услуга дефинише као тржиште
индустријске микробиологије. Имајући у виду пословне активности Циљног друштва како
на светском, тако и на тржишту Републике Србије, Комисија је прихватила предлог
подносиоца Пријаве. С тога, релевантно тржиште је дефинисано као тржиште индустријске
микробиологије.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац предлаже да се овај аспект
релевантног тржишта одреди на начин да обухвата територију Републике Србије. У
конкретном случају, Комисија је прихватила дефиницију релевантног географског тржишта,
узимајући у обзир чињеницу да се производи који су предмет тестирања користе на читавој
територији Републике Србије.
Оцена ефеката концентрације
За потребе оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је спровела анализу тржишта и
тржишног учешћа учесника концентрације. Извор података за анализу била је интерна
процена тржишног учешћа Подносиоца пријаве.
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Према подацима Подносиоца пријаве, тржиште индустријске микробилогије у 2015. години
у Републици Србији вредело је [….] евра. Лидер на тржишту је [….], са тржишним учешћем
од /20-30/%. За њим следе [….] са /10-20/%, [….] са /10-20/% и [….] са /5-10/%. Остали
конкуренти имају појединачно тржишно учешће мање од 10%. Тржишно учешће Циљног
друштва је /0-5/%. Пре спровођења трансакције рацио концентрације четири највећа
учесника на тржишту износио је /60-70/%, док ће после спровођења трансакције, четири
највећа конкурента имати /60-70/% тржишног учешћа. На основу промене тржишног учешћа
четири највећа конкурента, може се закључити да ће на релевантном тржишту индустријске
микробиологије у Републици Србији доћи до хоризонталног преклапања. Међутим,
заједнички тржишни удео учесника у концентрацији на тржишту индустријске
микробилогије у 2015. години у Републици Србији остаће мањи од /10-20/%.
Имајући у виду да се тржишна структура неће битније променити, закључено је да не
постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације
из чл. 19. Закона. С тога, спровођењем предметне концентрације, друштво EMD Millipore
Corporation, односно посредно Merck група неће значајно ограничити, нарушити или
спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега
стварањем или јачањем доминантног положаја. Из тог разлога, одлучено је као у ставу
првом изреке овог решења.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити конкуренције као и
чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за
заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 58/06), 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.
Поука о правном средству
Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се поднети тужба
Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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