
Известување за концентрација со која Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.) од  

Република Полска ќе стекне самостојна контрола над МОРАЦЕЛ с.р.о. (MORACELL s.r.o.) 

од Република Чешка 

(предмет бр. 08-24 од 07.02.2020 година) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 07.02.2020 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на 

стекнување на самостојна контрола од страна на Велвет Кеар сп. з о.о. (Velvet Care sp. z o.o.), со 

регистрирано седиште на ул. Клуче – Осада 3, 32-310 Клуче, Република Полска, над МОРАЦЕЛ 

с.р.о. (MORACELL s.r.o.), со регистрирано седиште на Прумислова 542, 664 63 Жабчице, Чешката 

Република. 

Велвет Кеар сп. з о.о. е производител на хигиенски производи од Република Полска, со фабрика за 

производство лоцирана во Клуче во Малополска Провинција, Република Полска. Велвет групата 

снабдува со своите производи купувачи во следните држави/региони: Централна и Источна 

Европа, DACH државите, Норвешка, Данска, Бенелукс, Балтичките држави, Русија и Украина. 

Велвет групата е главно активна со производство и снабдување со крајни производи направени од 

ткиво хартија (tissue paper) (вклучувајќи тоалетна хартија, марамчиња и кујнски бришачи). 

Велвет Кеар сп. з о.о. е припаѓа на Абрис Групата. Абрис Групата е составена од приватни 

инвестициски фондови (equity funds) и портфолио друштва активни во разни сектори. Абрис 

Групата е присутна на пазарот во Република Северна Македонија директно преку: 

-Друштво за трговија, производство и услуги ГРИНТЕХ МК ДОО Скопје, со регистрирано 

седиште на улица 852 бр.62, Гази Баба, Скопје и регистрирана приоритетна дејност -обновување 

на посебно издвоени материјали) и  

 -преку продажби во Република Северна Македонија од страна на нејзини друштва со седишта 

надвор од државата. 

МОРАЦЕЛ с.р.о., основано во 2000 година, е производител од Чешка на широк асортиман на 

производи за лична хигиена и домаќинство. Со своите производи под брендот BIG SOFT, 

друштвото има започнато со ширење на пазарот во Чешка, но исто така и во странство – посебно 

во Словачка, Германија, Австрија, Бугарија и Балтичките држави. Неговото портфолио вклучува 

производи како што се тоалетна хартија, кујнски бришачи, марамчиња, козметички салфетки, 

хартиени салфетки, итн. Морацел с.р.о. не е воопшто присутен во Република Северна Македонија. 

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира како пазар за 

производство на крајни производи направени од ткиво хартија. Што се однесува до географскиот 

обем на релевантниот пазар за концентрацијата, подносителот предлага релевантниот географски 

пазар да биде дефиниран како територијата на Република Северна Македонија. 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната 

одлука по ова прашање е резервирана. 

 



Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа 

концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат 

да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и 

истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова 

известување. 

 

 

11.02.2020 година  

     Скопје 
 


