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          Бр.07-14/3 

 

Врз основа на член 20 став 1 точка 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), постапувајќи по известувањето за концентрација 

поднесено од Кјуби Холдингс (ЕО) Лимитед, Валика Британија преку Адвокатско 

друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје, Комисијата за заштита на 

конкуренцијата на седница одржана на ден 21.01.2010 година, го донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Кјуби 

Холдингс (ЕО) Лимитед (QBE Holdings (EO) Limited), со седиште на Плантатион 

Плаце улица Френцхурцх 30, Лондон, ЕЦ3М 3БД, велика Британија (Plantation 

Place 30, Frenchurch Street London United Kingdom  EC3M 3BD) и Кјуби 

Реинсуранце (Еуропе) Лимитед (QBE Reinsurance (Europe) Limited), со седиште на 

Риверсиде Два 43-49 Сир Јохн Рогерсонс Лјуас Даблин 2 Ирска, (Riverside two 43-

49 Sir Jihn Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland), по основ на пренос (купопродажба) на 

сите издадени акции во  Кјуби Реинсуранце (Еуропе) Лимитед на Кјуби Холдингс 

(ЕО) Лимитед, не потпаѓа под одредбите од 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 5.000,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 840.....03161, 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 31.12.2009 година, а дополнето на 04.01.2010 година 

претпријатието Кјуби Холдингс (ЕО) Лимитед, преку полномошник Адвокатско 

друштво Дебарлиев, Дамески и Ќелешоска од Скопје, поднесе известување за 

концентрација помеѓу претпријатијата Кјуби Холдингс (ЕО) Лимитед и Кјуби 

Реинсуранце (Еуропе) Лимитед 

 Комисијата за заштита на конкуренцијата го испита известувањето и утврди 

дека купувањето на 100%-од  издадените акции во  Кјуби Реинсуранце (Еуропе) 

Лимитед од страна на Кјуби Холдингс (ЕО) Лимитед не претставува концентрација 

согласно Законот за заштита на конкуренцијата. Имено, видно од  известувањето, 

продавачот на 100% од акциите во Кјуби Реинсуранце (Еуропе) Лимитед е Кјуби Ре 

Сервицес Пту Лимитед (QBE Re Services PTY Limited), Австралија, додека од друга 

страна пак, Кјуби Ре Сервицес Пту Лимитед e во 100% сопственост на Кјуби 

Инсуранце Гроуп Лимитед, Австралија (QBE Insurance Group limited, Australia). 
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Стекнувачот на контрола Кјуби Холдингс (ЕО) Лимитед е во 100% сопственост на 

Кјуби Интернатионл Холдингс  (УК) ПЛЦ (QBE International Holdings (UK) PLC), 

додека пак Кјуби Интернатионл Холдингс  (УК) ПЛЦ е исто така во 100% 

сопственост на Кјуби Инсуранце Гроуп Лимитед, Австралија. Оттука преносот на 

100% од акциите на Кјуби Реинсуранце (Еуропе) Лимитед од Кјуби Ре Сервицес 

Пту Лимитед на Кјуби Холдингс (ЕО) Лимитед, претставува пренос на акции 

помеѓу претпријатија кои веке формираат една економска целина и истиот не 

претставува нова концентрација туку преструктуирање во рамките на една 

економска целина (поврзани претпријатија). 

Имајќи го во предвид горенаведеното, Комисијата одлучи како во 

диспозитивот на ова Решение, согласно член 20 став 1 точка 1 од Законот за 

заштита на концентрацијата. 

 

Упатство за правно средство: 

Против ова Решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред 

Управен суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 
 

 

       Претседател  

          Чедомир Краљевски 


