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                                   бр.07-295/3 

 

 

 

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) во врска со член 20 став (2), член 23 став (1) 

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 и 110/08), 

постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Банката на државата 

Баварија, преку застапник Адвокатско друштво Поленак, Комисијата за заштита на 

конкуренцијата на седница одржана на ден 19.06.2009 година, го донесе следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Банката на државата Баварија 

(Bayerische Landesbank), со седиште на Бринер Штрасе 18 (Brienner Straße 18), Д-

80333 Минхен, Сојузна Република Германија и ХИПО АЛПЕ-АДРИА-БАНК 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ АГ (HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG), со 

седиште на Алпе-Адриа Плац 1 (Alpe-Adria Platz 1), Клагенфурт, Австрија, 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 

за заштита на конкуренцијата. 

 

 

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. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

 

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) 

на ден 08.06.2009 година, Банката на државата Баварија (Bayerische Landesbank-

BayernLB) (во понатамошниот текст: БаернЛБ) согласно одредбите од член 16 став 

(1) точка 1) и 2) и член 16 став (3) точка 2) од Законот за заштита на 

конкуренцијата (во понатамошниот текст: (Законот), поднесе известување за 

концентрација помеѓу БаернЛБ и ХИПО АЛПЕ-АДРИА-БАНК 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ АГ (HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG) (во 

понатамошниот текст: ХИПО Банка). 

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот 

на неговиот прием. 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето и 

оценка на концентрацијата, ја утврди следната фактичка состојба: 

 

 

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

 

 

а) Банката на државата Баварија (Bayerische Landesbank), со седиште на Бринер 

Штрасе 18 (Brienner Straße 18), Д-80333 Минхен, Сојузна Република Германија, со 

предмет на работење: банкарски и финасиски услуги. БаернЛБ е главна банка на 

Сојузната држава Баварија и на единиците на локалната самоуправа во Баварија и 

централна банка на 75-те баварски штедилници; 

 

б) ХИПО АЛПЕ-АДРИА-БАНК ИНТЕРНАЦИОНАЛ АГ (HYPO ALPE-ADRIA-

BANK INTERNATIONAL AG), со седиште на Алпе-Адриа Плац 1 (Alpe-Adria Platz 

1), Клагенфурт, Австрија, со предмет на работење банкарски услуги за 

потрошувачи и претпријатија, како и лизинг услуги. 

 

 

1.1. Претпријатија под контрола на учесниците во концентрацијата  

 

 

- ХИПО Фермогенсфервалтулнг (HYPO Vermogensverwaltung), во кое 100% 

учество има ХИПО Банка. 

- ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ ХОЛДИНГ АГ (HYPO-ALPE-ADRIA-LEASING 

HOLDING AG), со седиште на ул. Алпен-Адриа Плац бр.1, 9020 Клагенфурт, 

Австрија, во кое 68,25% учество има ХИПО Фермогенсфервалтулнг. 

- ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје (во понатамошнот текст: 

ХИПО Скопје), со седиште на ул. Васил Главинов бр.12 ТЦЦ ПЛАЗА, Скопје во 

кое 100% учество има ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ ХОЛДИНГ АГ. 
 

 

2. Правна форма на концентрацијата 

 

 

Концентрацијата помеѓу БаернЛБ и ХИПО Банка со која БаернЛБ стекнал 

контрола врз ХИПО Банка во смисла на член 18 став (1) точка 2) од Законот е 

извршена по пат на купопродажба на акции во Хипо Банка од страна на БаернЛБ, 

со што БаернЛБ обезбедил контролирачко учество од 50,22% во ХИПО Банка. Со 

тоа, БаернЛБ се стекнал со неподелена контрола врз ХИПО Банка, а со тоа и врз 

сите останати претпријатија кои се под нејзина контрола, вклучувајќи го и 

претпријатието ХИПО АЛПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје. 
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3. Правна основа на концентрацијата 

 

 

Правна основа за настаната концентрација се Договорите за купопродажба на 

акции кои БаернЛБ ги склучил на 22.05.2007 година со: 

 

- Kärtner Landes-undHypothekenbank-Holding од Австрија, за 24,91% од акциите во 

Хипо Банка; 

- Berlin&Co Capital S.a.r.l. од Луксембург, за 25% од акциите во Хипо Банка и 

- HYPO ALPE ADRIA Mitarbeiter Privatstiftung, фонд основан од вработените, за 

0,31% од акциите во Хипо Банка. 

 

По спроведувањето на предметната концентрација, БаернЛБ се стекнал со 

дополнителни акции во ХИПО Банка и тековно има контролирачко учество од 

67,08% 

 

 

4. Вкупен годишен приход на учесниците на концентрацијата 

 

 

Вкупниот годишен приход на БаернЛБ остварен со продажба на стоки и/или услуги 

на светскиот пазар во 2006 година изнесува [xx]
1
 евра, односно [xx] денари (среден 

курс на Народна банка на Република Македонија на 31.12.2006 година, 1 евро= 

61,1741 денари). 

Вкупниот годишен приход на ХИПО Банка остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар во 2007 година изнесува [xx] евра, односно [xx] денари 

(среден курс на Народна банка на Република Македонија на 31.12.2007 година, 1 

евро= 61,1741 денари).  

Со ова, заедничкиот вкупен годишен приход на сите учесници во концентрацијата, 

остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар го надминува 

износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на 

составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и 

претходи на концентрацијата. 

 

Оттука, за концентрацијата помеѓу БаернЛБ и ХИПО Банка постои обврска за 

известување до Комисијата, согласно одредбите од член 16 став (1) точка 1) и од 

Законот. 

  

                                                        
1 Податоците означени со […] претставуваат службена тајна 
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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 ХИПО Банка пред спроведената 

концентрација изразена во проценти: 

 

 

Табела бр.1 

ред. бр. Акционери учество во % 

1. Kärtner Landes-undHypothekenbank-Holding 44,91% 

2. Berlin&Co Capital S.a.r.l. 25% 

3. HYPO ALPE ADRIA Mitarbeiter Privatstiftung 3,64% 

4. други 26,45% 

ВКУПНО 100% 

 

 

5.2 Структура на имателите на акции во ХИПО Банка после спроведената 

концентрација, изразена во проценти: 

 

 

Табела бр.2 

ред. бр. Акционери учество во % 

1. БаернЛБ 67,08% 

2. други 32,92% 

ВКУПНО 100% 

 

 

6. Релевантни пазари 

 

 

БаернЛБ е банка која ги фокусира своите активности во одредени клучни региони и 

блиско соработува со баварските штедилници со цел да им обезбеди на деловните и 

приватните корисници во Баварија целосна палета на национални и 

интернационални финансиски услуги. БаернЛБ дејствува како главна банка на 

Сојузната држава Баварија и на единиците на локалната самоуправа во Бварија и 

како централна банка на 75-те баварски штедилници, најголемата групација на 

штедилници во Германија. 

ХИПО Банка, заедно со сите поврзани и зависни претпријатија ја сочинуваат 

ХИПО групацијата, која своите активности ги концентрира особено во 

банкарството и лизингот. 

 

Комисијата утврди дека како релевантни пазари можат да се дефинираат следните 

пазари: 
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6.1. Релевантен пазар на производ 

 

 

6.1.1. Обезбедување на услуги на финансиски лизинг 

 

ХИПО Скопје е единственото претпријатие кое како зависно друштво на 

учесниците во концентрацијата е активно во Република Македонија. Основано е во 

октомври 2006 година и обезбедува услуги на финансиски лизинг на возила и 

опрема. 

За целите на оценка на оваа концентрација, Комисијата го прифаќа ставот на 

подносителот на известувањето за концентрација, дека како релевантен пазар на 

производ треба да се дефинира пазарот за обезбедување на услуги на финансиски 

лизинг. 

 

 

6.2. Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија. 

 

 

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

концентацијата 
 

 

Пазарот за обезбедување на услуги на финансиски лизинг во Република 

Македонија е сеуште во своите почетни фази на развој и во 2007 година истиот има 

пораст од 70%. Ова значи дека структурата на овој пазар најверојатно и понатаму 

ќе се менува со неговиот раст и развој. 

Поради фактот што ХИПО Скопје е основано во октомври 2006 година, а 

започнало со работа во февруари 2007 година, може да се процени дека неговиот 

пазарен удел пред спроведувањето на концентрацијата бил незначителен и истиот 

не се изменил како резултат на спроведувањето на концентрацијата. Тековно, 

ХИПО Скопје има пазарен удел од [25%-35%]
2
 

Главни конкуренти на ХИПО Скопје на релевантниот пазар се НЛБ Лизинг ДООЕЛ 

Скопје, Еуролизинг ДООЕЛ Скопје и Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје.  

 

 

8. Оцена 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. 

                                                        
2 Податоците означени со […] претставуваат службена тајна 



 6 

Со оваа концентрација, односно со стекнувањето на контрола врз ХИПО Банка, 

БаернЛБ всушност го проширил својот бизнис во сектори и земји каде што 

претходно немал значително присуство, вклучувајќи го тука и пазарот за 

обезбедување на услуги на финансиски лизинг во Република Македонија. 

Од друга страна, БаернЛБ претходно немал учества во други претпријатија кои се 

активни на дефинираниот релевантен пазар, па пазарните удели останале исти како 

и пред спроведувањето на концентрацијата. 

 

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 на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото 

доставување. 

 

 

 

       Претседател  

          Чедомир Краљевски 


