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          Бр.07-83/3 

 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на  

конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија„ бр.04/05, 70/06 и 

22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на 

Република Македонија„ бр.38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација 

поднесено од НБГ Саут Истерн Јуроп Фонд ЛП (НБГ СЕЕФ) и НБГИ СЕЕ 

Девелопмент Капитал Фонд ЛП (НБГИ СЕЕДКФ) преку полномошник 

Адвокатско друштво Поленак Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 

седница одржана на ден 13.02.2009 година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу НБГ Саут Истерн Јуроп 

Фонд ЛП со регистрирано седиште на Олд Чејн Хаус, 128 Квин Викториа Стрит, 

Лондон EC4V 4BJ, НБГИ СЕЕ Девелопмент Капитал Фонд ЛП  со регистрирано 

седиште на Олд Чејн Хаус, 128 Квин Викториа Стрит, Лондон EC4V 4BJ и ФХЛ 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, со регистрирано седиште на ул. 

“Крушевски пат” бб, Прилеп, Македонија, по основ на купопродажба на акции, 

иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има 

за последица значително спречување, ограничување или нарушување на 

ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како 

резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 

е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да  плати 

административна такса за известување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. 

и за решението во износ од 30 000,оо ден., по тарифен број 28-а од Законот за 

административни такси (“Службен весник на Република Македонија„бр.17/93, 

20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република 

Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и 

програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена 

уплата на административните такси. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

 До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: 

Комисија) на ден 03.02.2009 година, претпријатијата НБГ Саут Истерн Јуроп 

Фонд ЛП (во понатамошниот текст НБГ СЕЕФ) и НБГИ СЕЕ Девелопмент 

Капитал Фонд ЛП (во понатамошниот текст НБГИ СЕЕДКФ), а согласно 

одредбите од член 16 став 1 точка 1 и член 16 став 3 точка 2 од Законот за заштита 

на конкуренцијата, поднесе известување за концентрација помеѓу НБГ Саут 

Истерн Јуроп Фонд ЛП со регистрирано седиште на Олд Чејн Хаус, 128 Квин 

Викториа Стрит, Лондон EC4V 4BJ, НБГИ СЕЕ Девелопмент Капитал Фонд ЛП  

со регистрирано седиште на Олд Чејн Хаус, 128 Квин Викториа Стрит, Лондон 

EC4V 4BJ и ФХЛ МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп (во понатамошниот 
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текст ФХЛ МК АД Прилеп) со регистрирано седиште на на ул. “Крушевски пат” 

бб, Прилеп, Македонија. 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето 

и оцена на концентрацијата, ја утврди следната фактичка состојба 
 

 

1. Учесници во концентрацијата: фирма, седиште и предмет на 

работење: 

 

а) НБГ Саут Истерн Јуроп Фонд ЛП, со седиште на Олд Чејн Хаус, 128 

Квин Викториа Стрит, Лондон EC4V 4BJ и предмет на работење: 

инвестирање во приватен капитал (private equity investment) 

б) НБГИ СЕЕ Девелопмент Капитал Фонд, со седиште на Олд Чејн Хаус, 

128 Квин Викториа Стрит, Лондон EC4V 4BJ и предмет на работење: 

инвестирање во приватен капитал (private equity investment) и 

 в) ФХЛ МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, со седиште на ул. 

“Крушевски пат” бб, Прилеп, Република Македонија и предмет на работење: 

вадење на декоративен камен и камен за градежништво (градење)  

      

2. Правна форма на концентрацијата 

 

Концентрацијата помеѓу НБГ СЕЕФ, НБГИ СЕЕДКФ и ФХЛ МК АД 

Прилеп со која НБГ СЕЕФ и НБГИ СЕЕДКФ стекнуваат контрола врз ФХЛ МК АД 

Прилеп во смисла на член 18 став 1 точка 2 од Законот за заштита на 

конкуренцијата ќе биде извршена по пат на купопродажба на акциите кои 

акционерот FHL Manufacturing & Trading Co. I. Kyriakidis Granites &Marble SA ги 

поседува во ФХЛ МК АД Прилеп. Овие акции кои претставуваат 88,4% од 

капиталот на ова друштво ќе бидат купени од страна на НБГ СЕЕФ и НБГИ 

СЕЕДКФ преку заеднички контролирано зависно друштво што ќе го основаат 

заеднички во Холандија како т.н. средство со посебна намена, при што НБГ СЕЕФ 

ќе учествува со 75%, а НБГИ СЕЕДКФ со 25% во основната главнина на ваквото 

заеднички контролирано зависно друштво.  

 

3. Правна основа на концентрацијата 

 

Правна основа на предметната концентрација е договорот за купопродажба 

на акции склучен на ден 30.12.2008 година помеѓу FHL Manufacturing & Trading 

Co. I. Kyriakidis Granites &Marble SA како продавач, НБГ СЕЕФ како купувач и г-

ин Елиас Кириакидис како промотор, за продажба на XXX
1
 акции на продавачот во 

ФХЛ МК АД Прилеп, а коишто претставуваат 88,4% од вкупно издадените акции 

на ФХЛ МК АД Прилеп. 

 

4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата 

 

Вкупниот годишен приход на НБГ СЕЕФ остварен со продажба на стоки и/или 

услуги во деловната 2007 година како година што и претходи на концентрацијата е 

XXX, односно XXX денари (среден курс на Народна банка на Република 

Македонија на ден 31.12.2007, 1 евро= 61,2016 денари), додека вкупниот годишен 

                                                           
1
 Податоците претставуваат службена тајна 



 3 

приход на НБГИ СЕЕДКФ остварен со продажба на стоки и/или услуги на 

светскиот пазар во 2007 година како година што и претходи на концентрацијата 

изнесува XXX евра, односно XXX денар (среден курс на Народна банка на 

Република Македонија на ден 31.12.2007, 1 евро= 61,2016 денари).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Вкупниот годишен приход на ФХЛ МК АД Прилеп остварен со продажба на 

стоки и/или услуги на пазарот во Република Македонија во 2007 година како 

година што и претходи на концентрацијата изнесува XXX евра, односно XXX 

денари (среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 31.12.2007, 

1 евро= 61,2016 денари), додека вкупниот годишен приход на ФХЛ МК АД Прилеп 

остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар во 2007 година 

како година што и претходи на концентрацијата изнесува XXX евра, односно XXX 

денари (среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 31.12.2007, 

1 евро= 61,2016 денари). Оттука, вкупниот годишен приход на ФХЛ МК АД 

Прилеп (учесникот во концентрацијата кој е регистриран во Република 

Македонија) остварен со продажба на стоки и/или услуги во 2007 година како 

година што и претходи на концентрацијата изнесува XXX евра, односно XXX 

денари (среден курс на Народна банка на Република Македонија на ден 31.12.2007, 

1 евро= 61,2016 денари). 

Оттука, за концентрацијата помеѓу НБГ СЕЕФ, НБГИ СЕЕФКФ и ФХЛ МК 

АД Прилеп постои обврска за известување до Комисијата, согласно одредбите од 

член 16 став 1 точка 1 од Законот.  

 

5. Структура на имателите на акции во претпријатието над кое се 

стекнува контрола односно решавачко влијание, пред и после спроведената 

концентрација (изразена во проценти) 

 

5.1 Структура на имателите на акции во ФХЛ МК АД Прилеп пред спроведената 

концентрација изразена по број на акции и во проценти: 

 

Ред.бр Акционери Број на 

акции 

Учество 

во% 

1 FHL Manufacturing & Trading Co. I. Kyriakidis 

Granites &Marble SA 

XXX 

88,4% 

2 Piraeus Bank SA XXX XXX 

3 малцински акционери XXX XXX 

 Вкупно XXX 100% 

 

 

5.2 Структура на имателите на акции во ФХЛ МК АД Прилеп по спроведената 

концентрација, изразена по број на акции и во проценти : 

 

Ред.бр Акционери Број на акции Учество во% 

1 Зависно друштво основано од НБГ 

СЕЕФ и НБГИ СЕЕДКФ 

XXX 

88,4% 

2 Piraeus Bank SA XXX XXX 

3 малцински акционери XXX XXX 

 Вкупно XXX 100% 
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6. Релевантни пазари 

 

6.1. Релевантен пазар на производ 

  

Релевантен пазар на производ на кој настанува предметната концентрација е 

пазарот за производство на бел мермер. 

 

6.2. Релевантен географски пазар е територијата на Република 

Македонија. 

 

7. Пазарни удели на релевантниот пазар пред и по спроведување на 

концентрацијата 

 

Според податоците доставени од учесниците во концентрацијата, на пазарот 

за производството на бел мермер во Република Македонија присутни се три 

претпријатија, при што ФХЛ МК АД Прилеп има убедливо најголемо пазарно 

учество од 75-80% од пазарот, додека пазарното учество на најблискиот конкурент 

изнесува од 10-15%, а на следниот од 5-10%.  

По концентрацијата, пазарниот удел на ФХЛ МК АД Прилеп останува ист, 

со оглед на фактот дека пред концентрацијата НБГ СЕЕФ и НБГИ СЕЕДКФ не се  

присутни на релевантниот пазар во Република Македонија.  

 

8. Организација на мрежата на дистрибуција на учесниците во 

концентрацијата 

 

НБГ СЕЕФ и НБГИ СЕЕДКФ не се  присутни на релевантниот пазар во 

Република Македонија, па поради тоа и немаат ниту сопствена, ниту договорна 

мрежа за дистрибуција и малопродажба на своите производи/услуги. 

ФХЛ МК АД Прилеп ги обезбедува своите производи/услуги на 

релевантниот пазар во Република Македонија работејќи директно со своите 

клиенти.  

 

9. Извршени или планирани истражувања и вложувања во развој на 

учесниците во концентрацијата 

 

НБГ СЕЕФ и НБГИ СЕЕДКФ не планираат да преземаат натамошни 

вложувања во развојот на бизнисот на ФХЛ МК АД Прилеп. 

 

10.       Оценка на концентрацијата 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги предвид критериумите 

од член 17 став 2 и став 3 од Законот за заштита на конкуренцијата и член 14 од 

Уредбата за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и 

формата на известувањето (Службен весник на Република Македонија бр.91/05) 

оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 

заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот, бидејќи нема за последица 

значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната 

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на 

создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 
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Имено, пред да настане концентрацијата НБГ СЕЕФ и НБГИ СЕЕДКФ 

воопшто не се ни присутни на пазарот за производство на бел мермер во Република 

Македонија, па оттука не постојат никакви преклопувања, ниту вертикални врски 

помеѓу деловните активности на ФХЛ МК АД Прилеп, од една страна и НБГ СЕЕФ 

и НБГИ СЕЕДКФ, од друга страна. Истотака, предметната концентрација нема да 

предизвика никакви негативни ефекти на релевантниот пазар, бидејќи со истата 

доаѓа само до промена во сопственоста и контролата врз ФХЛ МК АД Прилеп, без 

притоа да настанат било какви промени во структурата на пазарот. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи 

како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 20 став 1 точка 2 од Законот 

за заштита на концентрацијата. 

 

Упатство за правно средство: 

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен 

спор пред Управниот Суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 

 

 
 

       Претседател  

          Чедомир Краљевски 


