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 улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-437/2018-7
Датум: 27. јун 2018. године
Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника
Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-486/2018-2 од 18. јуна 2018. године, 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 6/0-02-437/2018-1, од 28. маја
2018. године, коју је поднело привредо друштво „Robert Bosch“ GmbH, са
регистрованим седиштем на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe,
Немачка, кога заступа пуномоћник адвокат Срђанa Петронијевић из адвокатске
канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“ из Београда ул. Добрачина бр. 15,
Београд, дана 27. јуна 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле од стране друштва „Robert Bosch“ GmbH, са седиштем
на адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број
HRB 14000 над друштвом „KSK Diagnostics“ GmbH, са регистрованим седиштем на
адреси Königstraβe 4a, 22767 Хамбург, Немачка, матични број HRB 133113, стицањем
100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 19. јуна 2018. године, на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, извршио уплату износа од 2.953.635,00
(двамилионадеветстотинапедесеттрихиљадешестстотинатридесетпет) динара, што
одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво „Robert Bosch“ GmbH, са седиштем на адреси Robert-Bosch
Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Немачка, матични број HRB 14000 (у даљем
тексту: Bosch или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(у даљем тексту: Комисија), дана 28. маја 2018. године, преко пуномоћника адвоката
Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић & Партнери“
из Београда, ул. Добрачина бр. 15, пријаву концентрације број 6/0-02-437/2018-1 (у
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даљем тексту: пријава). С обзиром да предметна документација није била у свему
усаглашена са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци пријаве су
отклоњени допуном пријаве бр. 6/0-02-437/2018-2 од 30. маја 2018. године. Након
анализе достављене допуне, Комисија је утврдила да је пријава потпуна у свим својим
деловима и на тај начин усаглашена са чланом 3. Уредбе, и да су испуњени сви услови
за поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. Подносилац
пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани износ таксе за издавање акта
Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и Захтев за
одређивање мере заштите поверљивих података о коме је одлучено посебним
закључком.
Увидом у достављену документацију овде учесника концентрације, изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске извештаје, као и
у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично стање.
Учесници у концентрацији
Bosch и сва друштва која су под његовом непосредном или посредном
контролом чине Bosch групу. Ова група послује широм света и пружа услуге у области
аутомобилске индустрије, индустријске технологије, робе широке потрошње,
енергетике и грађевинске технологије. Пословне активности друштава која послују у
оквиру Bosch групе усмерене су на одређене технолошке целине и пружање услуга у
четири пословна сектора. Први сектор односи се на решења за мобилност, која
обухвата аутомобилску електронику, мултимедијалне производе за возила, шасијске
системе за кочење и управљање, бензинске и дизел системе, електричне погоне,
погонске моторе и генераторе, системе за управљање и различите производе за
аутомобилско секундарно тржиште. Други сектор везан је за индустријску технологију,
која обухвата технологије вожње и управљања и технологије паковања. Трећи сектор
односи се на робу широке потрошње, која обухвата електричне апарате и апарате за
домаћинство, док четврти сектор обухвата енергетску и грађевинску технологију,
сигурносне системе и термотехнологију.
Подносилац пријаве Bosch је крајње матично друштво Bosch групе. Већински
члан Bosch-a је Robert Bosch Stiftung GmbH, добротворна фондација која тренутно
поседује 92% удела у друштву Bosch али нема право гласа. Породица Bosch има 7%
удела, а сам Bosch 1% сопственог удела. Друштво Robert Bosch Industrietreuhand KG
поседује 93%, а породица Bosch 7% права гласа и сходно томе Robert Bosch
Industrietreuhand KG има управљачку контролу над друштвом Bosch.
У Републици Србији Bosch групa присутна је преко два зависна друштава:
„Robert Bosch“ d.o.o., Београд (Bosch SRB) и „BSH Кућни апарати“ d.o.o. Београд (BSH
Кућни апарати).
Друштво Robert Bosch d.o.o., регистровано је у Агенцији за привредне регистре
(у даљем тексту: АПР) под матичним бројем 20148241, за производњу електричне и
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електронске опреме за моторна возила (шифра делатности: 2931). Оснивач и једини
члан овог домаћег друштва је „Robert Bosch Investment Nederland“ B.V. из Холандије.
Bosch групa у Србији превасходно послује преко свог зависног друштва Bosch SRB
које је активно у више сектора и то: (I) сектору аутомобилске технологије (резервни
делови и производи за ремонт), (II) сектору индустрије и трговине (електрични апарати
за професионалне кориснике и безбедносна решења) и (III) сектору робе широке
потрошње и грађевинске технологије (електрични апарати за хобисте, баштовански
програм и термотехнологија).
Друштво BSH Кућни апарати d.o.o. регистровано је у АПР под матичним бројем
20786078, за трговину на велико електричним апаратима за домаћинство (шифра
делатности: 4643). Оснивач и једини члан овог домаћег друштва је „BSH Finance and
Holding“ GmbH из Аустрије.
Поред тога, Bosch група у Србији инвестирала је у „Bosch Power Tool“,
сервисни центар за системе брисача у Пећинцима код Београда.
Bosch група друштава у складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције
(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) представља једног
учесника на тржишту.
Учесник предметне концентрације над којим се успоставља контрола је
друштво „KSK Diagnostics“ GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Königstraβe
4a, 22767 Хамбург, Немачка, (у даљем текст: KSK или циљно друштво). Циљно
друштво, je немачко старт-ап друштво основано 2014. године. KSK је прво
комерцијално друштво за развој PoC молекуларних дијагностичких реагенаса. Фокус
друштва усмерен је на развој реагенса за молекуларну дијагностику инфективних
болести и рака на основу новоразвијене технологије за изотермалну амплификацију.
Поред тога, KSK намерава да нуди високо прилагођене услуге развоја тестова на бази
нуклеинске киселине у стварном времену код PCR (ланчана реакција полимеразе) или
RT-PCR (реверсна транскрипција ланчана реакција полимеразе), студије за
верификацију и валидацију, и услуге унапређења производа за друга друштва.
KSK […]. KSK тренутно има […] запослених и није остварило никакав приход
ван Немачке. KSK нема повезаних друштава.
Циљно друштво на обавља никакве пословне активности нити је остварило
приход у Републици Србији.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Предметна трансакција се односи на стицање од стране Bosch-а, 100% удела у
KSK од тренутних власника. Пре реализације трансакције [...] удела у циљном
друштву. Након трансакције, Bosch ће стећи искључиву контролу над Циљним
друштвом.
У сврху тога, Bosch и KSK су 25. маја 2018. године потписали Уговор о
купопродаји удела у KSK који су у власништву физичких лица (Уговор о купопродаји
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удела 1) и Уговор о купопродаји удела у KSK који су у власништву инвестиционих
фондова (Уговор о купопродаји удела 2).
Стране намеравају да предметну трансакцију затворе […].
С обзиром да је у наведеним уговорима, (Уговор о купопродаји удела 1 и
Уговор о купопродаји удела 2) исказана воља потписника да реализују предметну
трансакцију и исту спроведу, Комисија је наведене уговоре прихватила као правни
основ предметне концентрације. b
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 које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије у 2017. години, Комисија је утврдила да је
подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход
учесника у концентрацији у 2017. години већи од износа који су прописани чланом 61.
Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је поднета у
складу са чланом 63. став 1. тачка 1) Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број
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.
У образложењу предлога релевантног тржишта подносилац пријаве навео је
пословне активности учесника концентрације.
KSK развија реагенсе за употребу у молекуларној in vitro дијагностици на бази
ново развијене технологије за амплификацију дезоксирибонуклеинске киселине (ДНК),
која је позната као изотермална амплификација нуклеинских киселина („rITA“).
In vitro дијагностика (IVD) се спроводи ван људског тела и користи се за
идентификацију и мерење супстанци или аномалија у ткиву, крви, урину или другим
узорцима пацијената.
Реагенси су потрошни раствори специфичних биолошких или хемијских
супстанци које реагују са циљним супстанцама у узорцима пацијената како би дали
резултат који се може мерити или видети.
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Узорци ДНК користе се за откривање инфективних болести, генетских
поремећаја и ћелија рака, путем ензимске амплификације специфичне нуклеинске
киселине садржане у узорку. Најчешћи метод амплификације ДНК у молекуларној
биологији је ланчана реакција полимеразе (PCR). Међутим, технологија PCR није
најбоља опција обзиром да је за њу потребно релативно пуно времена. KSK-oва
новоразвијена технологија rITA је једна од нових метода изотермалне амплификације
која доводи до осетног смањења времена за добијање резултата молекуларних тестова.
Стране сматрају да ова нова технологија има потенцијал да се користи на пољу
in vitro молекуларне дијагностике инфективних болести и рака. Међутим, KSK сматра
да још увек није развио производ (реагенсе) који се могу продавати на тржишту.
Поред тога Bosch […].
[…].
Циљ Bosch-a је да […].
Предложена концентрација се односи на новоразвијену технологију rITA за
изотермалну амплификацију нуклеинских киселина („амплификација HK“).
Стране сматрају да прецизна дефиниција тржишта у овој области може остати
отворена, будући да предложена концентрација не доводи до проблема у области
конкуренције на тржишту Републике Србије без обзира на прецизну дефиницију
тржишта. Мада KSK […], стране сматрају да се KSK може сматрати потенцијалним
добављачем реагенса на бази технологије rITA.
Ипак, у циљу достављања потпуних информација, а имајући у виду да се
активности страна преклапају у области тестова преко амплификације НК, стране
сматрају да се релевантно тржиште производа може дефинисати као тржиште за
реагенсе за амплификацију НК, што је Комисија прихватила.
Када је реч о дефинисању релевантног географског тржишта, Комисија је исто
дефинисала као тржиште Републике Србије, у складу са законским надлежностима
Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију
процењује за оквир националне територије.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да
предметна трансакција неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији.
Циљно друштво нема пословне активности у Србији нити су оне у плану.
KSK […].
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Имајући у виду да је тржиште за амплификацију НК брзо растуће са бројним
конкурентима (нпр. Cepheid, Biomerieux, Roche и Quiagen), и да га карактерише велики
притисак за увођење иновација и значајне препреке за улазак услед високих трошкова
и пуно времена које је потребно за развој, стране ће једино успети на тржишту ако
удруже своје стручно знање и стечено искуство. Због тога стране сматрају да
трансакција има позитиван ефекат на конкуренцију јер омогућава Bosch-у да уђе на
тржиште са конкурентним и комерцијално одрживим производом.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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 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).
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Марко Обрадовић
члан Савета Комисије
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