На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-9315/2012 од 21.12.2012. године,
Министарство финансија и привреде (у даљем тексту: „Министарство“) објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање писма о намерама од стране заинтересованих инвеститора за стратешко
партнерство за акционарско друштво Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика,
фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и адитива Београд,
матични број: 07726325
(у даљем тексту „Компанија“).
Шифра: GAL 01/13
1. Министарство позива све заинтересоване инвеститоре за стратешко партнерство (у даљем
тексту: Заинтересовани инвеститори) да доставе писмо о намерама којим ће приказати своје
виђење трансакције у вези са реализацијом стратешког партнерства за Компанију (у даљем
тексту: Писмо о намерама).
Циљ је да на основу анализе достављених Писама о намерама Влада Републике Србије донесе
одлуку о даљем поступку избора стратешког партнера за Компанију.
Више информација о Компанији доступно је на интернет адреси: http://www.galenika.rs/
2. Заинтересовани инвеститори позвани су да поднесу писану пријаву за учешће у поступку
достављања Писма о намерама (у даљем тексту: Пријава). Пријава треба да носи назнаку
„Пријава – шифра GAL 01/13“.
Пријаве се достављају поштом или уручују лично Министарству, на доле наведену адресу,
најкасније до 18. фебруара 2013. године. Такође, копије пријава се упућују и на доле
наведене е-mail адресе.
3. Право на учествовање у поступку има правно лице које обавља делатност у фармацеутској
индустрији у последњих 5 узастопних година и које је у 2011. години остварило пословни
приход већи од 200.000.000 ЕУР (двеста милиона евра) (у даљем тексту „Квалификациони
критеријум“).
По пријему Пријаве, Министарство ће Заинтересованом инвеститору упутити Обавештење са
листом докумената које је потребно доставити у циљу утврђивања испуњености
Квалификационог критеријума.
Министарство ће Заинтересованом инвеститору за којег утврди да испуњава Квалификациони
критеријум испоставити фактуру за плаћање накнаде за учествовање у поступку у износу од
10.000 евра (у даљем тексту: Накнада) и доставити Уговор о чувању поверљивих података

овлашћеном лицу Заинтересованог инвеститора поштом, електронском поштом или путем
факса. Накнаду може уплатити искључиво Заинтересовани инвеститор који је поднео Пријаву.

Након пријема потписаног Уговора о чувању поверљивих података, доказа о овлашћењу лица
које је потписало Уговор о чувању поверљивих података и доказа о уплати Накнаде,
Заинтересованом инвеститору биће достављено упутство за достављање Писма о намерама (у
даљем тексту: Упутство) и омогућен приступ документацији у вези са Компанијом, као и
посете Компанији.
Заинтересовани инвеститор који испуњава Квалификациони критеријум, који је потписао
Уговор о чувању поверљивих података и уплатио Накнаду, стиче право на подношење Писма о
намерама.
Приступ документацији у вези са Компанијом и могућност посете Компанији биће омогућени у
периоду од 01. фебруара 2013. године до 15. марта 2013. године.
Писмо о намерама треба да садржи предлог трансакције у вези стратешког партнерства за
Компанију, укључујући индикативну понуду за предложену трансакцију, као и предлог
пословног плана за Компанију.
4. Рок за достављање Писма о намерама је 18. март 2013. године до 16:00 часова по београдском
времену.
Детаљи у вези са садржајем и начином подношења Писма о намерама дефинисани су
Упутством.
5. Министарство задржава право на измену и допуну свих елемената овог јавног позива и/или
отказивање поступка у било ком тренутку, по сопственом нахођењу, и не сноси било какву
одговорност за евентуалне трошкове, или штете које би такве измене/допуне/отказивање
поступка проузроковале учесницима.
6. За сва питања у вези са овим јавним позивом треба се обратити Министарству на српском
или енглеском језику на доле наведену адресу:
Министарство финансија и привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ajezdovic@priv.rs
jovan.matanovic@mfp.gov.rs
Tel: +381 (0)11 30 20 855
Fax: +381 (0)11 30 20 816

