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                                                                                   Бр.07-224/5 

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 ИКјуТи В Лимитед (EQT V Limited), преку 

полномошник Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата 

на седница одржана на ден 28.05.2009 година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата ИКјуТи В Лимитед (EQT 

V Limited) со седиште на Изабел Чемберс, Рут Изабел, Порт на Св. Петар, Гернзи GYI 3RA, 

Гернзи и Кејблтел ЕАД Софија, со седиште на булевар „Никола Вапцаров“ бр. 51А, Софија, 

Република Бугарија, преку стекнување на индиректна неподелена контрола од страна на ИКјуТи 

В Лимитед врз Кејблтел ЕАД Софија, 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 

23.04.2009 година а дополнето на 30.04.2009 година, претпријатието ИКјуТи В Лимитед, со 

седиште на Изабел Чемберс, Рут Изабел, Порт на Св. Петар, Гернзи GYI 3RA, Гернзи, преку 

полномошникот Адвокатско друштво Поленак од Скопје, поднесе известување за концентрација 

помеѓу претпријатијата ИКјуТи В Лимитед и Кејблтел ЕАД Софија, согласно одредбите од член 

16 став 1 точка 2 и член 16 став 3 точка 2 од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето и оцена на 

концентрацијата, ја утврди следната фактичка состојба: 
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1. Учесници во концентрацијата: фирма, седиште и предмет на работење: 

 

 а). ИКјуТи В Лимитед со седиште на Изабел Чемберс, Рут Изабел, Порт на Св. Петар, 

Гернзи GYI 3RA, Гернзи и предмет на работење: вложувања во приватен капитал. ИКјуТи В 

Лимитед е инвестиционен фонд кој што главно презема инвестиции во Северна Европа. Фондот 

не е правно лице туку договорен однос помеѓу инвеститорите во фондот и неговиот генерален 

партнер, ИКјуТи В Лимитед. Како генерален партнер, ИКјуТи В Лимитед има исклучива 

одговорност за управување со ИКјуТи В Фондот. ИКјуТи В Лимитед е друштво што е во 

сопственост на партнери кои се под контрола на ИКјуТи Партнерс АБ (во натамошниот текст: 

”ИКјуТи Партнерс”). ИКјуТи Партнерс дејствува како исклучив инвестиционен советник на 

ИКјуТи В Фондот и неговиот предмет на работа е управување со сите други ИКјуТи  Фондови, 

па со оглед на тоа ја извршува контролата врз истите. Овие фондови се: ИКјуТи III и IV (EQT III 

and IV), ИКјуТи Поголема Кина II (EQT greater China II), ИЦП – Азија (ICP-Азија). ИКјуТи 

Експаншон Капитал I-II (EQT Expansion Capital I-II) и ИКјуТи Инфраструктура (EQT 

Infrastructure). Оттука, групата е составена од ИКјуТи Фондовите и нивните портфолио компании 

(“ИКјуТи”). ИКјуТи В Фондот презема вложувања кои обезбедуваат контрола во водечки 

друштва на пазарот од средна големина во растечки индустрии во Северна Европа. Преземениот 

капитал на ИКјуТи В Фондот изнесува 4,25 милијарди евра. ИКјуТи В Фондот презема 

вложувања главно во Данска, Финска, Норвешка, Шведска и Германија и Варшава, но може да 

преземе вложувања и во Австрија, Белгија, Холандија, Луксембург, Швајцарија, Романија, 

Бугарија и други делови од Источна Европа. ИКјуТи  и неговите портфолио компании немаат 

зависни друштва во Македонија. 

 

б). Кејблтел ЕАД Софија со седиште на Бул. Никола Вапцаров бр. 51 А Софија, Република 

Бугарија и предмет на работење: телекомуникации (pay-tv, фиксна телефонија, широкопојасен 

пристап на интернет). 

    

1.1. Претпријатија под контрола на учесниците во концентрацијата  

 

ИКјуТи В Лимитед не е присутен на релевантниот пазар во Република Македонија. 

 

Кејблтел ЕАД Софија е присутен на македонскиот пазар на начин што поседува 100% од 

вкупниот број на акции во Кејблтел ДООЕЛ Скопје.  

 

 Кејблтел ДООЕЛ Скопје го сочинуваат 13-те зависни трговски радиодифузни друштва кои 

се во негова целосна и исклучива сопственост. Кејблтел ДООЕЛ Скопје стана сопственик на овие 

трговски радиодифузни друштва со одобрение од страна на Комисијата, дадено со Решение бр. 

07-170/31 од 04.05.2007 година. Кејблтел ДООЕЛ Скопје и 13-те зависни друштва дејствуваат на 

три пазари на услуги во Република Македонија, имено: пазар на услуги на кабелска телевизија, 

пазар на услуги на broadband интернет пристап и пазар на услуги на фиксна телевизија, односно 

како оператор на јавна телекомуникациска мрежа, обезбедува услуги на аналогна телевизија, 

дигитална телевизија и интернет услуги во сите региони во Република Македонија преку 

сопствена мрежа. Имено, во Скопје (во следните општини: Карпош, Центар, Аеродром, Кисела 

Вода, Ѓорѓе Петров, Илинден и Автокоманда), Куманово, Тетово, Велес и Штип. КејблТел 

ДООЕЛ Скопје исто така им нуди на своите клиенти и две други услуги: Pay-Per-View и фиксна 

телефонија, преку triple play услугата. 
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2. Правна форма на концентрацијата 

 

 2.1. Сопственички односи помеѓу друштвата во Кејблтел групацијата по 

спроведувањето на планираната внатрешна реорганизација на групацијата 

 

 Како дел од планираната внатрешна реорганизација на Кејблтел групацијата, основани со 

две друштва – Кејблтел Кајман 1 (CableTel Caymen 1) и Кејблтел Кајман 2 (CableTel Caymen 2), 

Кајмански острови и истите ќе бидат воведени во структурата на Кејблтел групација во пресрет 

на остварувањето на трансакцијата од точка 2.2. од ова Решение. 

  

 XXX
1
 

Како резултат, Кејблтел ЕАД Софија ќе биде во стопроцентна сопственост на Кејблтел 

Кајман 2, во кое, пак, Кејблтел Кајман 1 ќе има учество од 70%, а Рамфорд УС ЛЛЦ учество од 

30% од капиталот. Кејблтел Кајман 1 е во стопроцентна сопственост на Рамфорд Алајанс 

Лимитед. Оваа реорганизација во крајна линија нема да доведе до промена на контролата врз 

стекнатата групација, бидејќи крајните иматели на контролата Г-дин Џин Филипс (Gene Phillips) 

и Г-дин Роналд Финли (Ronald Finley) ќе ја задржат контролата врз Рамфорд Алајнс Лимитед и 

Рамфорд УС ЛЛЦ. 

 2.2. Структура на трансакцијата - основа на предметната концентрација 

 

 На 31 март 2009 година, ИКјуТи В Лимитед се договориле со Рамфорд Алајанс Лимитед и 

Рамфорд УС ЛЛЦ за склучување на договор за откупување на учеството од 70% на Рамфорд 

Алајанс Лимитед и реинвестирање на учество од 30% на Рамфорд УС ЛЛЦ во (i) Кејблтел ЕАД 

Софија вклучително и неговите зависни друштва во Бугарија и Кејблтел ДООЕЛ Скопје и 

зависните друштва на ова друштво во Македонија и (ii) Виком Бугарија АД и неговите зависни 

друштва во Бугарија (целни друштва).  

 

 Во рамките на вака договорената трансакција, постоечки субјект или субјект кој што ќе 

биде основан за целите на истата, а врз кој ИКјуТи В Лимитед директно или индиректно ќе има 

неподелна контрола или субјект врз кој таквиот субјект ќе има неподелена контрола (директен 

купувач), ќе го стекне целокупниот капитал на Кејблтел Кајман 1, како и учеството на Рамфорд 

УС ЛЛЦ од 30% во Кејблтел Кајман 2. Со тоа, ИКјуТи В Лимитед ќе стекне 100% од капиталот 

на Кејблтел Кајман 2, кое, пак, по финализирање на трансакцијата од точка 2.1. од ова Решение, 

ќе има 100% од капиталот на Кејблтел ЕАД Софија. 

 

 Договорено е Рамфорд УС ЛЛЦ да го задржи своето индиректно учество во целните 

друштва преку реинвестирање во директниот купувач (субјект што треба да го основа ИКјуТи В 

Лимитед). Сепак, учеството на Рамфорд УС ЛЛЦ во тој субјект нема да му обезбеди каков било 

степен на контрола, бидејќи ќе нема права на вето или гласачки права надвор од оние што 

вообичаено ги има малцинскиот акционер. Според тоа, субјектот кој ќе биде купувачот во 

трансакција од точка 2.2 од ова Решение ќе остане под неподелната контрола на ИКјуТи В 

Лимитед. 

 

                                                        
1 Сите податоци обележани со XXX се службена тајна 
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 Како резултат, предметната трансакција ќе му обезбеди неподелна контрола врз Кејблтел 

ЕАД Софија, односно Кејблтел ДООЕЛ Скопје на ИКјуТи В Лимитед, овозможувајќи му да врши 

решавачко влијание врз составот, гласањето и одлуките на органите на тоа претпријатие и на 

претпријатијата од неговата групација. 

 

3. Правна основа на концентрацијата 

 

 На 31 март 2009 година, ИКјуТи В Лимитед се договориле со Рамфорд Алајанс Лимитед и 

Рамфорд УС ЛЛЦ за склучување на договор за откупување на учеството од 70% на Рамфорд 

Алајанс Лимитед и реинвестирање на учество од 30% на Рамфорд УС ЛЛЦ во (i) Кејблтел ЕАД 

Софија вклучително и неговите зависни друштва во Бугарија и Кејблтел ДООЕЛ Скопје и 

зависните друштва на ова друштво во Македонија и (ii) Виком Бугарија АД и неговите зависни 

друштва во Бугарија (целни друштва). 
 

4. Вкупен годишен приход на учесниците во концентрацијата 

 

Вкупниот годишен приход на ИКјуТи В Лимитед остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар за 2008 година изнесува XXX ЕУР односно во денарска 

противвредност XXX денари (по среден курс на Народна Банка на РМ на 31.12.2008 година 1 

ЕУР = 61,4123 денари). ИКјуТи В Лимитед нема остварено приходи од продажба на стоки и/или 

услуги на пазарот во Република Македонија во 2008 година. 

 

Вкупниот годишен приход на Кејблтел ЕАД Софија остварен со продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар за 2008 година изнесува XXX БГН односно XXX ЕУР (по фиксен курс 

на Народна Банка на Република Бугарија 1 ЕУР = 1,95583 БГН), односно во денарска 

противвредност XXX денари (по среден курс на Народна Банка на РМ на 31.12.2008 година 1 

ЕУР = 61,4123 денари).  

 

Вкупниот годишен приход на Кејблтел ЕАД Софија односно Кејблтел ДООЕЛ Скопје 

остварен со продажба на стоки и/или услуги на пазарот во Република Македонија за 2008 година 

изнесува XXX ЕУР односно во денарска противвредност XXX денари (по среден курс на 

Народна Банка на РМ на 31.12.2008 година 1ЕУР=61,4123 денари).  

 

Оттука, за концентрацијата помеѓу ИКјуТи В Лимитед и Кејблтел ЕАД Софија постои 

обврска за известување до Комисијата, согласно одредбите од член 16 став 1 точка 2 од Законот. 

 

 5. Релевантни пазари 

 

5.1. Релевантен пазар на производ 
  

Со оглед на фактот дека ИКјуТи В Лимитед и неговите портфолио компании не се 

присутни на пазарите на кои е веќе присутен Кејблтел ЕАД Софија преку Кејблтел ДООЕЛ 

Скопје во Република Македонија, Комисијата сметаше дека предметната концентрација има 

влијание врз следните три релевантни пазари на производ: 

- Пазар на услуги на кабелска телевизија; 

- Пазар на услуги на broadband интернет пристап и 

- Пазар на услуги на фиксна телевизија 
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Со оглед на горното, произлегува дека активностите на ИКјуТи В Лимитед и Кејблтел 

ЕАД Софија, односно Кејблтел ДООЕЛ Скопје не се преклопуваат на ниеден од предложените 

релевантни пазари на производи во Република Македонија. Па оттука со концентрацијата нема да 

настане никаква промена на пазарните удели на Кејблтел ДООЕЛ Скопје на релевантните пазари.  
 

5.2. Релевантен географски пазар 

  

 Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија. 

 

6. Пазарни удели на релевантниот пазар пред и по спроведување на концентрацијата 

 

 Следната табела ги прикажува пазарните удели на Кејблтел ДООЕЛ Скопје на 

релевантните пазари на производи во Република Македонија во 2008 година, според податоците 

обезбедени од подносителот на известувањето:  

  

 XXX 

 

 По спроведувањето на концентрацијата, пазарните удели на Кејблтел ДООЕЛ Скопје на 

релевантните пазари на производи ќе останат исти како и пред концентрацијата. 

 

7.    Оценка на концентрацијата 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 

став 2 и 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. 

Истовремено, поради фактот што со предметната концентрација нема да настанат промени 

во структурата на пазарот во Република Македонија, т.е. учесниците во концентрацијата ќе ги 

задржат истите позиции и пазарни удели како и пред истата, Комисијата оцени дека со 

предметната концентрација не се создава или зајакнува доминантна позиција на релевантните 

пазари и оттука истата ги задоволува критериумите 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 

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 


