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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 6/0-02-515/2019-1, коју је 31.маја 2019. године
поднело привредно друштво EQT VIII Investments S.à r.l., са седиштем на адреси 26A
Boulevard Royal L-2449 Luksemburg, Велико Војводство Луксембург, регистарски
број B224521, које заступа пуномоћник, адвокат Срђан Дабетић, из адвокатске
канцеларије Karanović & Partners, са седиштем на адреси Ресавска 23, Београд, дана
24. јуна 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем посредне појединачне контроле од стране инвестиционог фонда
EQT VIII Investments S.à r.l., са седиштем на адреси 26A Boulevard Royal L-2449
Luksemburg, Велико Војводство Луксембург, регистарски број B224521, преко свог
зависног друштва Sunshine Luxembourg VII S.à r.l., са седиштем на адреси 26A
Boulevard Royal L-2449 Luksemburg, Велико Војводство Луксембург, регистарски
број B233117, над целокупном имовином и пословањем друштва Nestlé Skin Health
S.A., са седиштем на адреси Avenue Gratta Paille 2, 1018 Lozana, Швајцарска,
регистарски број CHE-439.610.281, укључујући и његова зависна друштва.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво EQT VIII
Investments S.à r.l., дана 6. јуна 2019. године, уплатио износ од XXX ЕУР, и 7. јуна
2019. године износ од XXX РСД на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што
укупно представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво EQT VIII Investments S.à r.l., са седиштем на адреси 26A
Boulevard Royal L-2449 Luksemburg, Велико Војводство Луксембург, регистарски
број B224521 (у даљем тексту: EQT VIII или подносилац пријаве), поднело је 31. маја
2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем
6/0-02-515/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију
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учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији je достављена и допуна
пријаве 7. и 17. јуна 2019. године.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве и допуне, Комисија је утврдила да је
пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости, што је утврђено у
ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за
заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације, о чему ће бити
одлучено посебним закључком.
Учесници концентрације
EQT VIII је инвестициони фонд који се налази под управљачком контролом EQT
Luxembourg Management S.à r.l., са седиштем на адреси 26A Boulevard Royal L-2449
Luksemburg, Велико Војводство Луксембург, регистарски број B217192 (у даљем
тексту: EQT Fund Management). EQT VIII је финансијски инвеститор и предложена
концентрација је финансијска инвестиција која одговара циљевима EQT VIII као
инвестиционог фонда. EQT VIII је основан у фебруару 2018. године са
инвестиционим средствима од око 10,75 милијарди евра. Фонд настоји да инвестира
превенствено у Европи, са фокусом на Северну Европу и то у областима здравствене
неге, технологије, медија, телекомуникација и уопште области услуга. EQT VIII
тренутно поседује разноврстан портфолио компанија које су активне у различитим
индустријама, као што су дистрибуција специјалних хемикалија и састојака хране,
развој и пласман фармацеутских производа, пружање банкарских услуга, ИТ услуга
итд. За потребе спровођења предметне концентрације основано је друштво Sunshine
Luxembourg VII S.à r.l. (у даљем тексту: Sunshine Luxembourg), друштво посебне
намене без претходних пословних активности.
EQT VIII присутан је на тржишту Републике Србије преко свог зависног друштва
Azelis d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Топличин венац 3/II, Београд, матични
број 17323423, које је активно у дистрибуцији специјализованих хемикалија и
састојака хране. Azelis d.o.o. Beograd је део Azelis групе друштава која је активна у 43
земље широм света и чија је основна делатност производња и дистрибуција
специјализованих хемикалија које се користе у индустрији производа за личну
хигијену, производа за одржавање дома, прехрамбеној индустрији, фармацеутској
индустрији итд.
На светском нивоу у 2018. години, приход портфолио компанија под контролом EQT
VIII износио је око [...] евра. У Србији у 2018. години приход портфолио компанија
под контролом EQT VIII износио је око [...] евра.
Предмет преузимања у овој концентрацији је привредно друштво Nestlé Skin Health
S.A., са седиштем на адреси Avenue Gratta Paille 2, 1018 Lozana, Швајцарска,
регистарски број CHE-439.610.281, укључујући и његова зависна друштва (у даљем
тексту: NSH или циљно друштво), која су наведена у списку у оквиру Уговора о
куповини акција који је достављен Комисији. NSH је глобална компанија за негу
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коже са седиштем у Лозани, Швајцарска. NSH је тренутно под контролом привредног
друштва Nestlé S.A. (у даљем тексту: Nestlé), матичног друштва такозване Nestlé
групе друштава. NSH (претходно Galderma) је основан 2014. године након Nestlé-ове
аквизиције L’Oréal-овог удела од 50% који је имао у Galderma-и. NSH поседује
центре за истраживање и развој, као и производна постројења на око 50 локација
широм света.
Nestlé група друштава, у оквиру које је пословало циљно друштво пре спровођења
трансакције, присутно је на тржишту Републике Србије. Међутим, циљно друштво
NSH, као и његова зависна друштва (који су предмет трансакције) нема регистровано
присуство, нити је остварило приход на тржишту Републике Србије. На светском
нивоу у 2018. години NSH је остварио приход од око [...] евра.
NSH нуди широк спектар медицинских и потрошачких решења за негу коже,
посредством три пословне јединице: Consumer јединица обухвата производе који се
издају без рецепта, и то за свакодневну негу коже, третман акни, лечење гљивичне
инфекције ноктију, као и за негу косе; Prescription јединица обухвата производе који
се издају уз рецепт, и који нуде решења за пацијенте којима је потребно лечење
болести коже, укључујући атопијски дерматитис, псоријазу, дермато-онкологију и
акне; Aesthetics јединица развија и продаје естетска решења, при чему се асортиман
производа састоји од инјекција, нарочито дермалних пунила и токсина. Производи
ове пословне јединице се продају директно здравственим радницима или
посредством велепродаваца.
Предметна трансакција је комплементарна са тематским приступом EQT Fund
Management-а који се огледа у инвестирању у пословања са позитивним друштвеним
утицајем, унапређивањем напретка једног или више циљева одрживог развоја
Уједињених нација. NSH доприноси друштву побољшањем квалитета живота људи и
залагањем за здравију будућност кроз научно утемељена решења за здравље коже.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Трансакција је структуирана као стицање целокупног издатог акцијског капитала
NSH-а од стране привредног друштва Sunshine Luxembourg. Као акт о концентрацији,
достављена је тзв. Продајна опција (eng. Put Option) у оквиру које је инкорпориран
Уговор о куповини акција. У складу са Продајном Опцијом закљученом 16. маја
2019. године, Sunshine Luxembourg се неопозиво обавезује да стекне акције у NSH.
Предложена трансакција подлеже уобичајеним консултацијама са Француским
Радним Саветом и повезаним консултативним процесима. Након завршетка
консултација, Nestlé планира да искористи Продајну Опцију и учесници у
концентрацији ће закључити уговор.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу
има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено
увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације.
Из података о укупним годишњим приходима учесника предметне концентрације
оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су
достављени Комисији, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних
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годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала
обавеза пријаве предметне концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбама
члана 63. Закона.
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 исти или слични
услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Комисија је уважила предлог подносиоца пријаве, те је полазећи од својстава, намене
и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника концентрације
и нарочито циљног друштва, као релевантно тржиште производа дефинисала
тржиште велепродаје производа за негу коже. У својој досадашњој пракси, Европска
комисија је разматрала разлику према природи производа, према каналима продаје,
као и према циљаним корисницима. У конкретном случају и за оцену предметне
концентрације, даље сегментирање релевантног тржишта производа није неопходно,
имајући у виду присуство учесника концентрације у Србији.
По питању дефинисања релевантног географског тржишта Комисија је такође
прихватила предлог подносиоца пријаве и дефинисала га на националном нивоу као
територија Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Из утврђеног чињеничног стања произлази да нема хоризонталних преклапања
између учесника у концентрацији у Србији, као и то да циљно друштво није имало
продају на тржишту Србије у претходној години. Стога се може закључити да,
спровођењем предметне концентрације неће доћи до промене структуре тржишта,
односно до негативних ефеката.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су
испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога,
одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.
Иначе, на светском тржишту доћи ће до одређеног хоризонталног преклапања. NSH и
једно од зависних друштава подносиоца пријаве (Karo Pharma) у свом асортиману
имају производе који се могу означити као супститути тј. као производи који
припадају истом релевантном тржишту производа. Ради се о производима који се
користе за третман суве и осетљиве коже.
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.
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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
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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