Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/ IV, Београд
Број:6/0-02-820/2019-5
Датум: 20. новембар 2019. године

„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“.

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 6/0-02-820/2019-1 од 11.10.2019. године, привредних друштава Cinven
Capital Managment (VI) General Partner Limited са регистрованим седиштем на адреси, East
Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP и Stichting Barentz
Beheer, са регистрованим седиштем на адреси Saturnusstraat 15, 2132 HB, Hoofddorp,
Холандија, коју је у име друштава поднео пуномоћник адвокат Бојан Вучковић из ОАД
Карановић/Партнерс, из Београда, улица Ресавска бр.23, дана, 20.11.2019. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем посредне заједничке контроле од стране Sixth Cinven Fund, којим
управља Cinven Capital Managment (VI) General Partner Limited са регистрованим
седиштем на адреси, East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey GY1
3PP и Stichting Barentz Beheer, са регистрованим седиштем на адреси Saturnusstraat 15,
2132 HB, Hoofddorp, Холандија, путем друштва HLB Holdco B.V, регистарски број
75958619, и преко његовог зависног друштва HLB Bidco B.V., регистарски број 75968622,
оба са регистрованим седиштем на адреси Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam,
Холандија, над друштвом H.L. Barentz B.V., регистарски број 34081974, са регистрованим
седиштем на адреси Saturnusstraat 15, 2132 HB, Hoofddorp, Холандија.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве Cinven Capital Managment (VI) General
Partner Limited са седиштем East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey
GY1 3PP, и Stichting Barentz Beheer са седиштем Saturnusstraat 15, 2132 HB, Hoofddorp,
Холандија, уплатили износ од ХХХ дана 23.10.2019. године, и износ од ХХХ на рачун
Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ накнаде за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредна друштва, Cinven Capital Managment (VI) General Partner Limited (у даљем
тексту: Cinven), са регистрованим седиштем на адреси, East Wing, Trafalgar Court, Les
Banques, St Peter Port, Guernsey GY1, 3PP и Stichting Barentz Beheer ( у даљем тексту:
Фондација), са регистрованим седиштем на адреси Saturnusstraat 15, 2132 HB, Hoofddorp,
Холандија, (заједно: Подносиоци пријаве ), поднели су дана 11.10.2019.године, преко
заједничког пуномоћника адвоката Вучковић Бојана 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 6/0-02-820/2019-1 и предложили су да Комисија по пријави
концентрације одлучи у скраћеном поступку. Пријава је допуњена поднеском број 6/0-02820/2019-3 од 06.11.2019. године. Подносилац је дана 21.10. 2019. године поднео и Захтев
за заштиту података садржаних у Пријави, број 6/0-02-820/2019-2.
На основу увида у предметну документацију, Комисија је утврдила да је достављена
пријава у скраћеном облику 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 6/0-02-820/2019-3, због чега се захтев и закључак у
овом решењу неће даље образлагати.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве Cinven је приватна инвестициона компанија која се бави
пружањем услуга управљања инвестицијама и инвестиционим саветовањима већег броја
инвестиционих фондова. Шести Cinven Фонд ће посредно стећи заједничку контролу над
Barentz-ом. Cinven Capital Managment (VI) General Partner Limited управља свим
партнерствима која сачињавају Шести Cinven Фонд, који коначно саветује Cinven Partners
LLP (као саветник управника Шестог Cinven Фонда). Компаније у портфолију инвестиција
Cinvenа активне су у брoјним подсекторима, нарочито пословним услугама, финансијским
услугама, здравству, потрошачкој роби и индустрији, те технолошким, медијским и
телекомуникационим услугама.
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
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),
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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, Stichting Barentz Beheer (Фондација), са регистрованим
седиштем на адреси Saturnusstraat 15, 2132 HB, Hoofddorp, Холандија, представља
холандску непрофитну установу (stichting), коју је основао оснивач Barentz-а, господин
Herman Barentz. Једини циљ фондације у складу са оснивачким актом, јесте подршка и
даљи развој пословања Barentz-а. Фондација не поседује контролни удео у било ком
пословању осим Barentz-а.
Циљно друштво у предметној трансакцији је H.L. Barentz B.V. (у даљем тексту:
Barentz), регистровано у привредном регистру Холандије под бројем 34081974, са
регистрованим седиштем на адреси Saturnusstraat 15, 2132 HB, Hoofddorp, Холандија.
Barentz је активан у дистрибуцији састојака и адитива за индустрије које се баве
фармацеутским производима, личном негом, прехраном и исхраном, односно
животињском прехраном широм Европске уније и у већем броју држава у свету.
Barentz има шест производних погона који се налазе у Холандији, Финској,
Сингапуру и Сједињеним Америчким Државама, и активни су у формулацији и
производњи подсмеша,смеша састојака и антиоксиданаса у наведеним секторима.
Коначно, Barentz има специјализовано производно постројење за високотехнолошко
спрејно сушење и енкапсулацију за функционалне састојке. Ове активности су допунске у
односу на дистрибутивне активности.
Barentz има једно зависно друштво у Србији, Barentz d.o.o. Београд (Вождовац),
Булевар ослобођења 11, Београд, регистрована претежна делатност-Велепродаја
хемикалија, шифра 4675.
Учесници у концентрацији су остварили укупне приходе у претходној обрачунској
години у висини која обавезује на подношење пријаве концентрације, и то, Подносилац
пријаве Cinven, је у 2018. години остварио укупан приход на светском нивоу од око [...]
ЕУР, а у Србији у износу око [...] ЕУР. Циљно друштво, тј. Barentz је остварило светски
приход у 2018. години од око [...] ЕУР, а у Србији у истом периоду [...] ЕУР.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Подносиоци пријаве су доставили Уговор о купопродаји у
вези са емитованим акцијама у капиталу друштва H.L. Barentz B.V. Уговор је закључен
09.10.2019. године између, Aurora Benelux B.V., друштва основаног по законима
3

Холандије, регистарски број 61682039, са седиштем у Mastrihtu, Холандија (AURORA) и
Фондације Stichting Administratiekantoor Barentz, основане по законима Холандије под
регистарским бројем 62112449, са седиштем на адреси Saturnusstraat 15, 2132 HB,
Hoofddorp, Холандија (STAK), са једне стране као продаваца, и друштва HLB Bidco B.V.,
регистарски број 75968622 , са регистрованим седиштем на адреси Barbara Strozzilaan 201,
1083HN Amsterdam, Холандија, са друге стране као купца. Уговору претходи достављено
Писмо о намерама од 26.08.2019. године које је потписано од стране Подносилаца пријаве,
Cinven Capital Managment (VI) General Partner Limited, и Stichting Barentz Beheer, и
Циљног друштва тј. H.L. Barentz B.V.
[...]
[...] Стога, као резултат трансакције, Cinven ће (посредно путем Holdco, а преко
његовог зависног друштва Bidco) стећи заједничку контролу са Фондацијом, над Циљним
друштвом Barentz-ом.
Комисија је достављени Уговор о купопродаји у вези са емитованим акцијама у
капиталу друштва H.L. Barentz B.V од 09.10.2019. године и Писмо о намерама од
26.08.2019. године, прихватила као ваљани правни основ за настанак концентрације
учесника на тржишту.
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 Подносиоца пријаве
Cinven и Циљног друштва Barentz, 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 су у циљу дефинисања релевантног тржишта навели следећи преглед активности
учесника.
Barentz је активан у дистрибуцији састојака и адитива за индустрије које се баве
фармацеутским производима, личном негом, прехраном и исхраном, односно
животињском прехраном.
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Cinven (укључујући порфолио компаније које контролише) нема активности у
секторима где је Barentz активан. Сходно томе, не постоји хоризонтално преклапање
између активности учесника. Cinven је међутим, преко своје контролисане портфолио
компаније Stada, купац Barentz-u, те сходно томе постоји вертикални однос између
активности учесника.
Stada је активна у развоју, производњи, регистрацији, продаји, комерцијализацији,
дистрибуцији и промоцији производа намењених 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.
У Србији Stada набавља само врло ограничену количину производа од Barentz-а,
преко свог зависног друштва Хемофарм а.д. Вршац. Додатно, ради достављања потпуних
информација Подносиоци истичу да је порфолио компанија Cinven-а, Partnet inPet Food,
такође купац Barentz-а, у одређеним земљама, где набавља инпуте за производњу хране за
кућне љубимце. Међутим, Partnet inPet Food није купац Barentz-а и у Србији и не поседује
производна постројења у Србији, због чега се не може сматрати ни потенцијалним купцем
у Србији.
С обзиром да не постоје хоризонтална преклапања учесника, Подносиоци су пријаву
фокусирали на подручја у којима постоје вертикалне везе између учесника у Србији.
Barentz продаје специјалистичке хемикалије Stadi, који се користе у производњи
фармацеутских производа. Ово знaчи да је вертикално више тржиште, дистрибуција
специјалистичких хемикалија. Међутим, с обзиром да је Barentz активан у ограниченом
обиму на релевантном тржишту у Србији, уз врло мали обим продаје локалном зависном
друштву Stada, по мишљењу Подносилаца пријаве прецизна дефиниција релевантног
тржишта производа може остати отворена. Ипак, ради достављања потпуних информација
и имајући у виду пословне активности Barentz-а, као Циљног друштва, учесници сматрају
да се релевантно тржиште производа за потребе ове трансакције може одредити, као
тржиште дистрибуције специјалистичких хемикалија.
Дистрибуција хемикалија превасходно подразумева куповину и продају хемијских
производа индустријским и комерцијалним купцима. Европска Комисија је раније
дефинисала три одвојена тржишта производа у дистрибуцији хемикалија: (1) тржиште
дистрибуције хемикалија у великим количинама, (2) тржиште дистрибуције основних
хемикалија, и (3) тржиште дистрибуције специјалистичких хемикалија.
Специјалистичке хемикалије су скупи, брендирани производи, који се
дистрибуирају у малим количинама одређеним одабраним купцима, према којим се
дистрибутери специјализују за опсег група купаца. Европска комисија је даље оставила
отвореним да ли тржиште дистрибуције специјалистичких хемикалија треба даље
сегментирати. Стога, учесници сматрају да и за потребе ове концентрације, предложену
дефиницију релевантног тржишта није потребно даље разматрати и детаљно прецизирати
из разлога што концентрација нема негативних ефеката по конкуренцију, независно од
дефиниције релевантног тржишта. Осим тога, Подносиоци пријаве истичу да је Комисија
у својој пракси прихватила предложену дефиницију у предметима Ravago/Barents Ravago
Chemical Specialist и Azelis/Ametech.
У односу на предложено релевантно тржиште дистрибуције специјалистичких
хемикалија, тржиште производње готових фармацеутских производа је вертикално ниже
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тржиште. Stada је активна примарно у производњи и пласману готових фармацеутских
производа. Европска комисија је у анализи тржишта које се односило на фармацеутске
производе, примењивала анатомско-терапеутско-хемијску класификацију (ATC),
припремљену од стране European Pharmaceutical Marketing Research Association (EphMRA)
и одржавану од стране EphMRA и Intercontinental Medical Statistics (IMS) као основу за
дефиницију релевантног тржишта. Европска Комисија је узимала ATC3 ниво као полазну
тачку за оперативну дефиницију релевантног тржишта, с обзиром да производи у
различитим групама генерално нису међусобно заменљиви. Исти приступ заузела је и
Комисија у својим одлукама, као на пример у предмету 6/0-02-553/2015-12, 6/0-0260/2016-7 и другим.
У конкретном случају, производи које Stada набавља од Barentz-а се користе за
производњу различитих фармацеутских производа (нпр. као пуњач у таблетама, изотонски
агенс, или извор угљених хидрата). Сходно наведеном, вертикално ниже тржиште није
потребно прецизно дефинисати за потребе оцене ове трансакције.
Комисија је утврдила релевантно тржиште производа за потребе ове концентрације,
као тржиште Велепродаје специјалистичких хемикалија полазећи од регистроване
делатности Циљног друштва у Србији, Barentz d.o.o. Београд (Вождовац), чија је
регистрована претежна делатност-Велепродаја хемикалија, шифра 4675.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносиоци пријаве су су сходно
пракси Европске Комисије и пракси Комисије 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.
Barentz је активан у дистрибуцији састојака и адитива за индустрије које се баве
фармацеутским производима, личном негом, прехраном и исхраном, односно
животињском прехраном. Фондови којима управља подносилац Cinven не контролишу
компаније које имају сличне активности, те према томе нема хоризонталног преклапања
између учесника.
Између учесника постоји врло ограничена вертикална веза и то између
дистрибутивних активности Barentz-а и активности портфолио компаније које
контролише Cinven, конкретно Stadе. У 2018. години Stada је купила врло малу количину
спацијалистичких хемикалија од Barentz-а у вердности од око [...] у погледу следећих
хемикалија: [...]. Купац ових производа конкретно је било зависно друштво Stadе,
Хемофарм Вршац, и ова куповина представља врло мали проценат укупне продаје
специјалистичких хемикалија Barentz-а у Србији (испод [...] %).
Barentz-ов приход од дистрибуције специјалистичких хемикалија у Србији у
последњој пословној години износио је око [...] ЕУР што процењује његов тржишни удео
испод [...] %. Релевантни производи које продаје Stada се дистрибуирају од стране
бројних других дистрибутера у Србији. Barentz не производи конкретне производе већ
наступа као независни дистрибутер који закључује уговоре о снабдевању са вертикално
вишим произвођачима, те дистрибуира производе својим купцима. Barentz-ови купци
имају и могућност директне набавке од других произвођача.
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Из наведеног проистиче да је дистрибуција специјалистичких хемикалија јако
фрагментирана са великим бројем конкурената, а по наводима Подносилаца пријаве,
главни конкуренти Barentz-а у Србији су Brenntag (као водећи на тржишту), Azelis,
Interallis, Elton и Kuk.
Подносиоци су дали следећу процену тржишног учешћа учесника и конкурената на
тржишту дистрибуције спацијалистичких хемикалија, чији је извор Cube risk, Coface:
Barentz [5-10] %, Brenntag [30-40] %, Azelis [20-30] %, Interalis [10-20] %, Elton [10-20]
% , Kuk [5-10] %, док Cinven (Stada) нема тржишно учешће.
На основу наведеног, закључује се да предложена трансакција неће довести до ризика
затварања инпута у погледу набавке спацијалистичких хемикалија, било за производњу
фармацеутских, било других производа, с обзиром да ће конкуренти Stada и даље имати
приступ бројним изворима снабдевања. Трансакција неће довести до затварања купаца и
због релативно малог значаја Stada као купца специјалистичких хемикалија.
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
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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