
                                                                                                                                       Бр.07-340/4 
 

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), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од 
друштвото Imperial Tobacco Group PLC, Велика Британија, преку друштво за правни  
работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден  21.08.2007 година, го донесе следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу друштвото Imperial Tobacco Group 
PLC со седиште на PO Box 244, Upton Road, Bristol BS99 7UJ, Велика Британија и Altadis 
S.A. со седиште на C/Eloy Gonzalo 10, 28010 Madrid, Шпанија, по основ на превземање на 
100% од акциите на Altadis S.A од страна на Imperial Tobacco Overseas Holdings (3), 
друштво кое е целосно и индиректно контролирано од Imperial Tobacco Group PLC и кое е 
основано за потребите на планираното стекнување, 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 31.07.2007 година, друштвото Imperial Tobacco Group PLC (во понатамошниот 
текст Imperial Tobacco) преку друштво за правни  работи МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ Скопје, а 
согласно одредбите од член 16 од Законот за заштита на конкуренцијата (во 
понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за концентрација помеѓу друштвото 
Imperial Tobacco со седиште на PO Box 244, Upton Road, Bristol BS99 7UJ, Велика 
Британија и Altadis S.A со седиште на C/Eloy Gonzalo 10, 28010 Madrid, Шпанија.  

 
 
Имено, Imperial Tobacco има намера да превземе 100% од акциите на Altadis S.A по 

пат на јавна понуда за превземање од 18 Јули 2007 година, a поднесена од Imperial 



Tobacco Overseas Holdings (3), друштво кое е целосно и индиректно контролирано од 
Imperial Tobacco Group PLC и кое е основано за потребите на планираното превземање. 

 
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) Imperial Tobacco Group PLC со седиште на PO Box 244, Upton Road,  Bristol BS99 
7UJ, Велика Британија со претежна дејност: производство и продажба на фабрички 
произведени цигари и тутун за виткање на цигари, како и останати тутунски производи и 
хартии за виткање цигари. Imperial Tobacco е активен на пазарот на фабрички произведени 
цигари во Република Македонија 

б) Altadis S.A со седиште на C/Eloy Gonzalo 10, 28010 Madrid, Шпанија со претежна 
дејност: производство и трговија, вклучително увоз и извоз на тутунски производи, 
дистрибуција на предмети со жиг, поштенски знаци и други слични документи во 
надлежност на шпанското Министерство за економија и финансии. 

 
1.1. Претпријатија под контрола на учесниците во концентрацијата  

 
Imperial Tobacco поседува 99,1% од акционерскиот капитал во Тутунски Комбинат 

Скопје преку словенската подружница Тобачна Љубљана ДОО Словенија. 
 
 

2. Правна форма на концентрацијата 
 
Концентрацијата помеѓу Imperial Tobacco и Altadis S.A со која Imperial Tobacco 

стекнува контрола врз Altadis S.A, во смисла на член 18 став 1 точка 2 од Законот за 
заштита на конкуренцијата ќе биде извршена по основ на превземање на 100% од акциите 
на Altadis S.A од страна на Imperial Tobacco Overseas Holdings (3), друштво кое е целосно 
и индиректно контролирано од Imperial Tobacco Group PLC и кое е основано за потребите 
на планираното стекнување. 

 
 

3. Правна основа на концентрацијата 
 
Правна основа на концентрацијата е јавната понуда за превземање на 100% од 

акциите на Altadis S.A од страна на Imperial Tobacco Overseas Holdings (3) Limited од 18 
Јули 2007 година. 
 

4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата  
 
Вкупниот годишен приход на Imperial Tobacco остварен со продажба на стоки 

и/или услуги на светскиот пазар во 2006 година изнесува XXX1 евра односно во денарска 
                                                            
1 Податоците претставуваат службена тајна 



противвредност XXX денари (по среден курс на НБРМ на 30.09.2006 година 1 
ГБП=88,98375 денари и 1 Евро=60,8895 денари) .  

 Вкупниот годишен приход на Imperial Tobacco остварен со продажба на стоки 
и/или услуги на пазарот во Република Македонија во 2006 година изнесува ХХХ Евра, 
односно во денарска противвредност ХХХ денари (по среден курс на НБРМ на 31.12.2006 
година 1 Евро=61,1741 денари). Тоа е всушност вкупниот годишен приход на Тутунски 
Комбинат Скопје бидејки Imperial Tobacco поседува 99,1% од акционерскиот капитал во 
Тутунски Комбинат Скопје (во понатамошниот текст ТКС) преку словенската 
подружница Тобачна Љубљана ДОО Словенија. 

Вкупниот годишен приход на Altadis S.A остварен со продажба на стоки и/или 
услуги на светскиот пазар во 2006 година изнесува XXX Евра односно во денарска 
противвредност XXX денари (по среден курс на НБРМ на 31.12.2006 година 1 
Евро=61,1741 денари). 

Altadis S.A не е директно присутен на пазарот во Република Македонија, освен преку 
цигарите Gauloises и Gauloises Legeres кои ги произведува и дистрибуира ТКС, а се бренд на 
Altadis S.A. Вкупниот годишен приход на Altadis S.A. остварен со продажба на овие два 
бренда на пазарот во Република Македонија за 2006 година изнесува ХХХ денари.  

 
Оттука, за концентрацијата помеѓу Imperial Tobacco и Altadis S.A постои обврска за 

известување до Комисијата, согласно одредбите од член 16, став 1, точка 2 од Законот, 
бидејќи заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија - учесници во 
концентрацијата, остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија, 
во деловната година што и претходи на концентрацијата изнесува ХХХ                        
eвра, со што се надминува законскиот праг од 2,5 милиони евра. Согласно податоците 
доставени од подносителот на известувањето, Imperial Tobacco преку ТКС на 
релевантниот пазар на производство и продажба на цигари во Република Македонија има 
учество од ХХХ, па оттука исполнет е и условот од член 16 став 1 точка 3 од Законот, 
според кој обврската за нотификација на определена концентрација настанува и тогаш 
кога учеството на пазарот на еден од учесниците изнесува над 40%.  

 
 

5. Релевантни пазари  
 
5.1. Релевантен пазар на производ  
 
Релевантен пазар на производ на кој настанува предметната концентрација е 

производство и продажба на цигари. Притоа, Imperial Tobacco на релевантниот пазар во 
Република Македонија има пазарно учество од ХХХ додека Altadis S.A. на релевантниот 
пазар во Република Македонија има пазарно учество од ХХХ (според податоците 
обезбедени од подносителот на известувањето). Со коцентрацијата пазарното учество на 
Imperial Tobacco ќе се зголеми за ХХХ што е маргинален пораст  и оттука нема 
значително да влијае на конкуренцијата на пазарот во Република Македонија. 

 
5.2. Релевантен географски пазар  
 
Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија.  



6. 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.  

Имено, на пазарот на производство и продажба на цигари во Република 
Македонија, Imperial Tobacco на релевантниот пазар има ХХХ пазарно учество, додека 
Altadis S.A. на истиот пазар има ХХХ пазарно учество. Со концентрацијата пазарното 
учество на Imperial Tobacco ќе се зголеми само за ХХХ што е маргинален пораст  и оттука 
нема значително да влијае на конкуренцијата на пазарот во Република Македонија.  

Поради гореспоменатото, Комисијата оцени дека концентрацијата помеѓу Imperial 
Tobacco и Altadis S.A. ги задоволува критериумите на тестот од член 17 став 3 од Законот 
за заштита на конкуренцијата и е во согласност со Законот.  

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 
конкуренцијата. 

 
Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе тужба за 

поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на неговото 
доставување.  

 

 
 
 
        Претседател  

                                                                                                Чедомир Kраљевски 


