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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: УП – 06-26-1-028-8/17  

Сарајево, 11.10.2017. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2)   

Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а рјешавајући по Пријави 

концентрације привредног субјекта „Phoenix Parent Holdings Inc“ , c/o Maples Fiduciary Services 

(Delaware) Inc., 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, Сједињене Америчке 

Државе, поднесеној по адвокату Златану Балти, Фра Анђела Звизовића 1, 71000 Сарајево, 

запримљеној дана 16.08.2017. године под бројем: УП-06-26-1-028-1/17, на 11. (једанаестој) сједници 

одржаној дана 11.10.2017. године, донио је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта „Phoenix Parent Holdings Inc“ , c/o 

Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 

19808, Сједињене Америчке Државе, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу 

члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

2. Овај Закључак биће објављен у «Службеном гласнику БиХ», службеним гласницима ентитета 

и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

16.08.2017. године под бројем УП – 06-26-1-028-1/17 запримио Пријаву концентрације привредног 

субјекта „Phoenix Parent Holdings Inc“ , c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001 Kennett 

Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: „Phoenix 

Parent“ или Подносилац пријаве).  

 

Подносилац пријаве подноси пријаву намјераване концентрације у складу са чланом 12. став (1) под 

б) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09 - у даљем тексту: Закон)  

до које ће доћи стицањем индиректне заједничке контроле над циљним друштвом „PharMerica 

Corporation“ Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 

19808 (у даљем тексту: Циљно друштво или „PharMerica“) од стране стицалаца  „KKR&Co.L.P., c/o 

The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 , Сједињене 

Америчке Државе (у даљем тексту, заједно са друштвима под његовом контролом: „KKR“) и 

„Walgreens Boots Alliance, Inc“, c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 

Silmington, Delaware 19808, Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту, заједно са друштвима под 

његовом контролом: „WBA“) кроз Подносиоца пријаве који представља друштво посебне намјене 

које је основано ради провођења намјераваног стицања контроле, а које друштво посебне намјене ће 

бити под заједничком контролом друштава контролисаних од стране „KKR“ и „WBA“. 

 

Подносилац пријаве је Пријаву концентрације комплетирао закључно са даном 22.08.2017. године. 
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По пријему тражене документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је Пријава комплетна, те 

издало Потврду о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона, дана 

10.10.2017. године под бројем: УП-06-26-1028-6/17. 

 

Подносилац пријаве је навео, да ће у смислу члана 30. став (2) Закона, пријавити концентрацију 

надлежним тијелима у САД-у, Европској Унији, Народној Републици Кини и Републици Турској.  

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава поднесена у 

смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

1. Учесници концентрације  

 

Учесници концентрације су привредни субјекти „Phoenix Parent Holdings Inc. , c/o Maples Fiduciary 

Services (Delaware) Inc., 4001 Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, Сједињене 

Америчке Државе (у даљем тексту: САД), „KKR&Co.L.P., c/o The Corporation Trust Company, 1209 

Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, САД,  „Walgreens Boots Alliance, Inc“, c/o Corporation 

Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Silmington, Delaware 19808, САД и „PharMerica 

Corporation“, Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 

19808, САД. 

 

 

1.1. Привредни субјекат „Phoenix Parent Holdings Inc“ Delaware, САД 
 

Привредни субјекат „Phoenix Parent Holdings Inc“, c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc. 4001 

Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware, 19808, САД је  основано под регистрацијским бројем 

6484430, као друштво посебне намјене искључиво за сврхе закључења Уговора о припајању и 

извршења планираних трансакција. 

 

Подносилац пријаве нема  пословних активности и његова једина сврха је провођење намјераване 

концентрације и управљање Циљним друштвом након завршетка концентрације. 

 

Подносилац пријаве је у искључивом власништву друштва које је под контролом привредног 

субјекта ККР. По завршетку предложене трансакције привредни субјекат „WBA (..)**1, те ће тиме 

„WBA“ имати заједничку контролу над Подносиоцем пријаве заједно са привредним субјектом 

„KKR“.  

 

Подносилац пријаве нема повезаних лица у Босни и Херцеговини. 

 

1.2. Привредни субјекат „KKR&Co.L.P.“ Delaware, САД 
 

Привредни субјекат „KKR&Co.L.P., c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, 

Wilmington, Delaware 19801 , Сједињене Америчке Државе, је регистрован у под регистрацијским 

бројем 4378294, као глобално инвестицијско друштво, које нуди широк спектар алтернативних 

имовинских фондова и других инвестиционих производа инвеститиорима, те пружа рјешења на 

тржишту капитала за властито друштво, повезана портфолио друштва и друге клијенте. 

 

Примарно мјесто пословања привредног субјекта „KKR“ је на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, 

New York, New York 10019, САД. 

 

                                                      
1 (..)** - подаци представљају пословну тајну 
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„KKR“ је ограничени ортаклук којег контролише генерални партнер, „KKR Management LLC“.  

 

 

1.2.1. Повезана друштва привредног субјекта „KKR&Co.L.P.“ у Босни и Херцеговини 

 

Привредни субјекат „KKR“ је присутан у Босни и Херцеговини са неколико портфолио друштава 

под његовом контролом, која су регистрована и послују у Босни и Херцеговини, а што се 

првенствено односи на Telemach Групу, телекомуникациону групацију која у Босни и Херцеговини 

нуди услуге кабловске и дигиталне телевизије, услуге широкопојасног интернета, те услуге фиксне 

телефоније.  

 

Повезани привредни субјекти друштва „KKR“ у Босни и Херцеговини су: 

 

1. „ADRIANEWS“ д.о.о. Сарајево, Колодворска 12, 71000 Сарајево, 

2. „ADRIA NEWS BH PRODUCTION“ д.о.о. Сарајево, Колодворска 12, 71000 Сарајево, 

3. „БХБ ЦАБЛЕ ТВ“ д.о.о. Лукавац, Дом културе, 75300 Лукавац, 

4. „ЦАС МЕДИА“ д.о.о. Сарајево, Колодворска 12, 71000 Сарајево, 

5. „ГЛОБАЛ ИНТЕРНЕТ“ д.о.о. Нови Травник, Ивана Мештровића 21, 72290 Нови 

Травник, 

6. „ХКБ нет“ д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, 

7. КАТВ „ХС“ д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, 

8. „M&H“ Company“ д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, 

9. „Telemach“ д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево. 

 

„KKR“ поред наведеног остварује приходе у Босни и Херцеговини путем порфолио друштава под 

његовом контролом која нису регистрована у Босни и Херцеговини, како слиједи: 

 

1. „Engility Corporation“ 

2. „Epicor Software Corporation“ 

3. „Gardner Denver“ 

4. „GfK SE“ 

5. „GoDaddy Goup“ 

6. „Hilding Anders“ Hitachi Koki Co“ Ltd 

7. Internet Brands 

8. „JBF Global Pte Ltd“ 

9. „LGC Science Group Limited“ 

10. „National Vision“ 

11. „Panasonic Healthcare Co. Ltd“ 

12. „Software ONE Group“ 

13. „thetrainline.com“ 

14. „Ursa“. 

 

Поред наведених, „KKR“ контролише и велики број портфолио друштава широм свијета. 

 

 

1.3.  Привредни субјекат „WBA“ Delaware, САД 
 

Привредни субјекат „Walgreen Boots Aliance“ Inc, Corp, 2711 Centerville Road, Suite 400, Silmington, 

Delaware, 19808, САД, је регистрован под бројем 5580041, као глобално друштво за здравље и 

добробит са нагласком на апотеке, које управља малопродајним апотекама широм САД и Европе.  
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Примарно мјесто пословања привредног субјекта „WBA“ је на адреси 108 Wilmot  Road, Deerfield, 

Illinois 60015, САД.  

 

Привредни субјекат „WBA“ је створен комбинацијом друштва „Walgreens“ и друштва „Aliance Boots 

GmbH“ у децембру 2014. године. 

 

Привредни субјекат „WBA“ и његова повезана друштва имају присуство у 25 држава и запошљавају 

више од 400.000 запосленика, те управљају продавницама у 11 држава.  

 

Такођер, привредни субјекат „WBA“ посједује и глобалну велепродајну и дистрибуцијску мрежу, са 

дистрибуцијским центрима који врше испоруку апотекама, љекарима, здравственим центрима и 

болницама у више од 20 држава.  

 

 

1.3.1. Повезана друштва привредног субјекта „WBA“ у Босни и Херцеговини 
 

Привредни субјекат „WBA“, путем друштва под својом контролом „Alliance Healthcare Deutschland 

AG“, има учешће од 49% у друштву „Oktal Pharma“ д.о.о. Загреб, те додатно има права која му дају 

контролу над истим, па са аспекта конкуренције сматра да је „Oktal Pharma Загреб под контролом 

„WBA“.  

 

Привредни субјекат „Oktal Pharma Загреб“ има контролна учешће над сљедећим друштвима у Босни 

и Херцеговини: 

1. „OKTAL PHARMA“ д.о.о. Сарајево, Пијачна бр. 14А, 71000 Сарајево, са власничким 

удјелом од 100% и  

2. „ВЕЛФАРМ“ д.о.о. Грачаница, ул. Златних Љиљана 77, 75320 Грачаница, са 

власничким учешћем од 84,7%. 

 

Главне пословне активности наведених привредних субјеката су дистрибуција (велетрговина) 

фармацеутских лијекова апотекама и болницама у Босни и Херцеговини.  

 

 

1.4. Привредни субјекат „PharMerica Corporation“ Delaware, САД 

 

Привредни субјекат „PharMerica Corporation“ c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400 Willmington, Delaware 19808, САД је регистрован под бројем 4236312, као друштво 

које пружа услуге дуготрајне његе, апотека, терапија за инфузију, те специјалистичке апотекарске 

услуге у САД.  

 

Примарно мјесто пословања привредног субјекта „PharMerica“ је на адреси 1901 Campus Place, 

Louisville, Kentucky 40299, САД. 

 

Привредни субјекат „PharMerica“ управља над 96 институционалних апотека, 20 специјалистичких 

апотека за кућну инфузију и 5 специјалистичких онколошких апотека у 45 држава у САД-у.  

 

Клијенти друштва „PharMerica“ су институционални пружаоци здравствених услуга, као што су 

установе за стручну његу, установе за становање са његом, болнице, појединци који добјају помоћ у 

властитим домовима, као и пацијенти обољели од карцинома. 

 

„PharmaMerica“ нема дјелатности ван територије САД.  
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2. Правни  оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености предметне концентрације 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, 

бр. 18/06 и 34/10) и Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација 

привредних субјеката („Службени гласник БиХ, број 34/10). 

 
 

3. Правни основ и облик предметне концентрације 

 

Као правни основ ове концентрације Подносилац пријаве, у смислу члана 30. став (1) тачка а) Закона 

и члана 9.  тачка ф) алинеја 2. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката је доставио Уговор о припајању, који је закључен дана 

01.08.2017. године између привредног субјекта „PharmaMerica“ као Циљаног друштва, привредног 

субјекта „Phoenix Parent“ као Подносиоца пријаве и привредног субјекта „Пхоениx Мергер Суб 

Инц“ (у даљем тексту: „Мергер Суб“) које је друштво у потпуном власништву Подносиоца пријаве.  

 

Предложена трансакција се тиче стицања заједничке контроле над Циљним друштвом од стране 

привредног субјекта „Phoenix Parent“, а тиме стицања заједничке контроле над Циљним друштвом 

од стране привредних субјеката „KKR“ и „WBA“. Тренутно, Циљно друштво је друштво чијим 

дионицама се тргује на Њујоршкој Берзи, те је у власништву великог броја разуђених мањинских 

дионичара. Ни „KKR“ ни „WBA“ немају искључиву или заједничку контролу над Циљним друштвом 

прије завршетка предложене трансакције.  

 

Подносилац пријаве је друштво посебне намјене (..)**.  

 

По завршетку предложене трансакције Merger Sub ће престати да постоји као посебно друштво, те 

ће Циљно друштво наставити да постоји (..)**.  

 

Као што је наведено изнад, у вријеме завршетка предложене трансакције, (..)**.  

 

 Контрола над Подносиоцем пријаве, а тиме и Циљним друштвом ће бити вршена заједнички од 

стране „KKR“ и „WBA“, а управе неће имати заједничку контролу над Подносиоцем пријаве ни 

Циљним друштвом.  

 

Услови управљања над Подносиоцем пријаве су одређени (..)**. 

 

Дакле након завршетка Предложене трансакције „KKR“ ће имати право да поставља (..)** чланова 

управног добра Подносиоца пријаве, док ће „WBA“ имати право вета над одређеним стратешким 

одлукама Подносиоца пријаве. Директор Циљног друштва неће имати превлађујући глас, те не 

постоји поступак разрјешавања блокаде у одлучивању  уколико „KKR“ и „WBA“ нису у могућности 

да се договоре о доношењу Одлука Власника Подносиоца пријаве.  

 

Према наводима из Пријаве, ово значи да ће  „KKR“ и „WBA“ имати заједничку контролу над 

Подносиоцем пријаве, те да ће тиме имати индиректну заједничку контролу над Циљним друштвом 

„PharMerica“ у смислу одредби Заона. 

 

       

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације ће бити стицање контроле два 

привредна субјекта над другим привредним субјектом, у складу са чланом  12. став (1) тачка б) 

Закона.  
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4. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању 

релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа /услуга које су предмет обављања 

дјелатности на одређеном географском тржишту.  

 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

производном смислу обухваћа све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници сматрају 

међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду нарочито њихове битне 

карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  

 

Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухваћа цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој 

привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или 

довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликују од услова тржишне конкуренције 

на сусједним географским тржиштима. 
 

Привредни субјекат „PharMerica“ пружа услуге дуготрајне његе, апотека, терапија за инфузију, те 

специјалистичке апотекарске услуге у САД, управља над 96 институционалних апотека, 20 

специјелистичких апотека за кућну инфузију и 5 специјалистичких онколошких апотека у 45 држава 

у САД. 

 

Клијенти „PharMercia“ су институционални пружаоци здравствених услуга, као што су установе за 

стручну његу, установе за становање са његом, болнице, појединци који добијају помоћ у властитим 

домовима, као и пацијенти обољели од карцинома.  

 

Подносилац пријаве као релевантно тржиште производа утврђује тржиште пружања апотекарских 

услуга за дуготрајну његу, услуга инфузијске терапије  и специјализираних апотекарских услуга. 

 

Подносилац пријаве наводи да пријављена концентрација нема било какав ефекат на било које 

релевантно тржиште производа на гоеграфском тржишту Босне и Херцеговине, јер су сви ефекти 

концентрације ограничени на територији САД. 

 

 

5. Оцјена пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона, 

постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварена продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износе 

најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или ако је 

њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приход учесника концентрације и њихових повезаних привредних субјеката, на 

дан 31.12.2016. године износио је: 

 

 

 

 

 



8 

 

Табела 1. 

Ред. 

бр. 

Назив привредног 

субјекта 

Босна и 

Херцеговина (КМ) 

Свјетски ниво 

(КМ) 

1. „ККР“2 (..)** (..)** 

2 „WБА“3 (..)** (..)** 

3. „ПхарМерица“ (..)** (..)** 

Извор: Подаци из Пријаве 

 

Годишњи приход учесника концентрације представља укупне приходе (без пореза на додану 

вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на тржишту Босне и 

Херцеговине) у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за 

оцјену концентрација привредних субјеката.  

 

Према подацима из Пријаве (Табела 1.) учесници концентрације нису испунили услов укупног 

годишњег прихода, у смислу члана 14. став (1) тачка б)  Закона. 

 

Такође, учесници  концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) у погледу 

тржишног удјела, обзиром да Циљно друштво не остварује приходе на територији БиХ, па је самим 

тим његово тржишно учешће 0%, а концентрација се дешава на територији Сједињених Америчких 

Држава, те стога Конкуренцијски савјет није анализирао релевантно тржиште у Босни и 

Херцеговини. 

 

На основу напријед наведеног, утврђено је да Подносилац пријаве  није био обавезан поднијети 

пријаву концентрације у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву.  

 

 

6. Административна такса 

 

Подносилац Пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. Тарифни број 108. тачка  ц) Одлуке о 

висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 30/06 и 18/11) дужан је платити административну таксу у укупном 

износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

 

7. Поука о правном лијеку 

 

Против овог Закључка  није дозвољена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 

дана од дана пријема, односно објаве овога Закључка.  

 

                  

                                                                                                                                Предсједник 

 

                                                                                                                                   Иво Јеркић  

 

 

                                                      
2 Приход остварен од стране „KKR“ и друштава под контролом „KKR“ 
3 Приход остварен од стране „WBA“ и друштава под контролом „WBA“ 


