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                                                                                   Бр.07-37/3 

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 Хипо Инвестментбанк АГ, Св. Полтен 

Австрија, преку Адвокатско друштво Поленак од 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 претпријатијата Хипо Инвестментбанк 

АГ Св. Полтен со седиште во Св. Полтен и деловна адреса на Кремсер Гасе 20, 3100 Св. Полтен, 

Австрија, Финансиа Груп АД Софија со седиште во Софија и деловна адреса на ул. Шејново 

бр.7, регион Средец, Софија, Република Бугарија и Капитал Банка АД Скопје, со седиште на 

Ул. 27ми Март бр. 1 Скопје Република Македонија, 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 утврдува дека концентрацијата помеѓу претпријатијата Хипо Инвестментбанк 

АГ Св. Полтен со седиште во Св. Полтен и деловна адреса на Кремсер Гасе 20, 3100 Св. Полтен, 

Австрија, Алфа Финансиски Холдинг АД Софија, со седиште во Софија и деловна адреса на 

Иван Вазов бр. 30, регион Средец, Софија  Бугарија и Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје, 

со седиште  на Ул. Вељко Влаховиќ бр. ½-2 Скопје Република Македонија, 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. 

3. 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 

20.01.2009 година, претпријатието Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, со седиште во Св. 

Полтен и деловна адреса на Кремсер Гасе 20, 3100 Св. Полтен, Австрија, преку Адвокатско 

друштво Поленак од Скопје, поднесе известување за концентрација помеѓу претпријатијата Хипо 

Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Финансиа Груп АД Софија и Капитал Банка АД Скопје, како и 
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концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Алфа Финансиски Холдинг АД 

Софија и Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје, согласно одредбите од член 16 став 1 точка 1 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: 

 

 

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

 

А. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Финансиа Груп АД 

Софија и Капитал Банка АД Скопје 

 

а). Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, со седиште во Св. Полтен и деловна адреса на 

Кремсер Гасе 20, 3100 Св. Полтен, Австрија, и предмет на работење: универзална банка која 

обезбедува услуги за широк круг на клиенти, услуги на корпоративно банкарство, примање 

депозити за управување за управување и чување, вршење на безготовински платен промет, 

издавање на банкарски кредити. 

б). Финансиа Груп АД Софија, со седиште на ул. Шеиново бр.7, реон Средец, општина 

Столачина, Софија, Република Бугарија и предмет на работење: консултантска дејност, 

менаџмент на друштва, трговско застапување, внатрешна и надворешна трговија, зделки со 

интелектуална сопственост и секаква друга трговска дејност, согласно законите на Република 

Бугарија за која не се бара претходно решение (лиценца) од државен орган,  

в). Капитал Банка АД Скопје, со седиште на ул. 27ми Март бр. 1, Скопје Република 

Македонија, и предмет на работење: банки односно вршење на финансиски активности утврдени 

со член 7 од Законот за банки ("Службен Весник на Република Македонија" бр. 67/07). 

 

Б. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Алфа Финансиски 

Холдинг АДСофија и Еуро Брокер АД Скопје 

 

а). Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, со седиште во Св. Полтен и деловна адреса на 

Кремсер Гасе 20, 3100 Св. Полтен, Австрија, и предмет на работење: универзална банка која 

обезбедува услуги  за широк круг на клиенти, услуги на корпоративно банкарство, примање 

депозити за управување за управување и чување, вршење на безготовински платен промет, 

издавање на банкарски кредити. 

б). Алфа Финансиски Холдинг АД Софија, со седиште на ул. Иван Вазов бр. 30 област 

Средец, Софија Република Бугарија, со претежна дејност: превземање, управување, оценка и 

продажба на делови во бугарски и странски друштва, превземање, управување и продажба на 

облигации, превземање, оценка и продажба на патенти, отстапување на лиценци за користење на 

патенти на друштва во коишто друштвото холдинг учествува, финансирање на друштва во 

коишто учествува друштвото холдинг, внатрешно и надворешно трговска дејност, 

производствена дејност и услуги, застапување (без процесуално), посредување и агентство на 

локални и странски физички и правни лица во земјата и во странство, секаква друга трговска 

дејност одобрена со законите на Република Бугарија и за која што не се бара претходна одлука 

(лиценца) од државен или друг орган. 

в). Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје, со седиште на ул. Вељко Влаховиќ бр.1/2-2 

Скопје-Центар, Република Македонија и предмет на работење: помошни активности во 
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финансиско работење, купување и продавање на харти од вредност по налог и за сметка на 

клиентот; дејствување како покровител при котација; инвестиционо советување. 

    

1.1. Претпријатија под контрола на учесниците во концентрацијата  

 

Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен не е присутен на релевантниот пазар во Република 

Македонија. 

Финансиа Груп АД Софија е присутна на македонскиот пазар на начин што поседува 51% 

од вкупниот број на акции во Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје. Алфа Финансиски 

Холдинг АД Софија е сопственик на 100% од акциите на Финансиа Груп АД Софија и 

истовремено е присутна на банкарскиот пазар во Република Македонија на начин што поседува 

98,29% од вкупниот број на акции во Капитал Банка АД Скопје (поранешна Интернационална 

Приватна Банка АД). И за двете концентрации беа поднесени известувања до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата, за кои истата донесе решенија дека концентрациите се во согласност 

со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

 

2. Правна форма на концентрацијата 

 

Договорот за здружување на соработката склучен помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. 

Полтен, Алфа Финансиски Холдинг АД Софија и Финансиа Груп АД Софија, на 29 Септември 

2008 година, заради создавање на долгорочно партнерство со стабилни и водечки финансиски 

институции на полето на јавните финансии, инфраструктурните финансии, инвестиционо 

банкарство и управување со средствата во Бугарија, Македонија и соседните земји, предвидува 

одреден број на трансакции помеѓу страните што треба да се финализираат откако ќе се исполнат 

соодветните одложени услови, со цел да се оствари целта на договорот. 

 Некои од споменатите трансакции ќе засегнат македонски субјекти и географскиот пазар 

на Република Македонија и преставуваат основ за предметните концентрации. Подолу е 

прикажан преглед на овие трансакции: 

 

 А. Второ зголемување на основната главнина на Финансиа Груп АД Софија 

 

Согласно договорот за здружување, второто зголемување на основната главнина на 

Финансиа Груп АД Софија, ќе настапи само откако ќе се исполнат определени одложени услови 

меѓу кои: 

 Прво зголемување на основната главнина на Финансиа Груп АД Софија 

Имено, акционерите на Финансиа Груп АД Софија  – Алфа Финансиски Холдинг и г. Иван 

Денчев Ненков – одржале акционерско собрание на Финансиа Груп АД Софија на кое е донесена 

одлука за зголемување на основната главнина на Финансиа Груп АД Софија, по пат на издавање 

на нови акции во вкупен номинален износ од XXX
1
 БГН, при што Хипо Инвестментбанк АГСв. 

Полтен е одобрен како единствен запишувач на таквите новоиздадени акции (прво зголемување 

на основната главнина на Финансиа Груп АД Софија). По првото зголемување на основната 

главнина на Финансиа Груп АД Софија, основната главнина на Финансиа Груп АД Софија 

изнесува XXX БГН и Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен има XXX гласа во акционерското 

собрание на Финансиа Груп АД Софија, што претставуваат учество од XXX% од сите гласачки 

права, што не му обезбедува контрола. 

                                                           
1
 Податоците обележани со XXX се службена тајна 
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Откако ќе се исполнат и другите предвидени одложени услови, Алфа Финансиски 

Холдинг АД Софија и Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен ќе одржат акционерско собрание на 

Финансиа Груп АД Софија, на кое ќе донесат одлука за второто зголемување на основната 

главнина на Финансиа Груп АД Софија, по пат на издавање на нови акции во вкупен номинален 

износ од XXX БГН, при што Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен ќе биде одобрен како 

единствен запишувач на тие новоиздадени акции со цел да го стекне својот конечен контролен 

пакет од 29,4% во Финансиа Груп АД Софија (второ зголемување на основната главнина на 

Финансиа Груп АД Софија). 

 Со второто зголемување на основната главнина на Финансиа Груп АД Софија, ќе настане 

промена на контролата во Финансиа Груп АД Софија, каде што Хипо Инвестментбанк АГ Св. 

Полтен ќе има поделена контрола со Алфа Финансиски Холдинг АД Софија врз Финансиа Груп 

АД Софија. Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен ќе има 29,4% учество од капиталот и 

гласачките права на Финансиа Груп АД Софија, што ќе му обезбеди контрола врз Финансиа Груп 

АД Софија. Имено, за да се добие кворум на акционерското собрание на Финансиа Груп АД 

Софија потребно е да бидат застапени 75 % од акциите со право на глас. Освен тоа, одлуките на 

акционерското собрание на Финансиа Груп АД Софија ќе се донесуваат со мнозинство од 75 % 

од дадените гласови, освен ако корпоративното право на Бугарија не налага поголемо 

мнозинство. 

 

 Б. Трето зголемување на основната главнина на Финансиа 

 

Третото зголемување на основната главнина на Финансиа Груп АД Софија ќе се спроведе 

врз основа на одлука донесена од страна на Алфа Финансиски Холдинг АД Софија и Хипо 

Инвестментбанк АГ Св. Полтен како акционери на акционерското собрание на Финансиа Груп 

АД Софија, каде што основната главнина на Финансиа Груп АД Софија ќе се зголеми на вкупна 

номинална вредност од XXX БГН, како што следува: 

 

 Стекнување на Капитал Банка АД Скопје од страна на Финансиа Груп АД Софија   

 Алфа Финансиски Холдинг АД Софија ќе ги вложи нејзините акции од Капитал Банка АД 

Скопје како непаричен влог во основната главнина на Финансиа Груп АД Софија за да го 

ефектуира третото зголемување на основната главнина на Финансиа Груп АД Софија. Како 

резултат на тоа, Финансиа Груп АД Софија ќе стане сопственик на 98,29% од основната главнина 

на Капитал Банка АД Скопје и 

 Дополнителни вложувања на Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен во Финансиа 

Груп АД Софија   

 Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен ќе внесе паричен влог во износот кој е потребен да 

го зачува своето процентуално учество од 29,4% во основната главнина на Финансиа Груп АД 

Софија. 

  

 В. Стекнување на 29,88% од основната главнина на Капитал Банка АД Скопје од 

страна на Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен 

 

На 15 Декември 2008 година е одржано акционерско собрание на Капитал Банка АД 

Скопје на кое е донесена одлука за зголемување на основната главнина на Капитал Банка АД 

Скопје во номинален износ од XXX ЕУР, при што Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен е 

одобрен како единствен запишувач на XXX новоиздадени акции, што претставуваат 21,37% од 

основната главнина на Капитал Банка АД Скопје, а Финансиа Груп АД Софија му продава и 



 5 

пренесува на Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен XXX акции во Капитал Банка АД Скопје за 

да може Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен да има учество од 29,88% од основната главнина 

на Капитал Банка АД Скопје. 

 

 

3. Правна основа на концентрацијата 

 

А. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Финансиа Груп АД 

Софија и Капитал Банка АД Скопје 

 

- Договорот за здружување на соработката склучен помеѓу Хипо Инвестментбанк 

АГ, Св. Полтен, Алфа Финансиски Холдинг АД Софија и Финансиа Груп АД Софија, на 29 

Септември 2008 година, заради создавање на долгорочно партнерство со стабилни и водечки 

финансиски институции на полето на јавните финансии, инфраструктурните финансии, 

инвестиционо банкарство и управување со средствата во Бугарија, Македонија и соседните земји; 

- Одлука бр. 02-19/1-02-52/4 од 15 Декември 2008 година, на Генералното Собрание 

на акционерите на Капитал Банка АД Скопје, за зголемување на основната главнина на банката 

преку издавање на нови XXX обични акции со право на глас од третата емисија со номинална 

вредност од XXX ЕУР по акција, по пат на приватна понуда на институционален инвеститор. 

  

 Б. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ св. Полтен, Алфа Финансиски 

Холдинг АД Софија и Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје 
  

- Договорот за здружување на соработката склучен помеѓу Хипо Инвестментбанк 

АГ, Св. Полтен, Алфа Финансиски Холдинг АД Софија и Финансиа Груп АД Софија, на 29 

Септември 2008 година, заради создавање на долгорочно партнерство со стабилни и водечки 

финансиски институции на полето на јавните финансии, инфраструктурните финансии, 

инвестиционо банкарство и управување со средствата во Бугарија, Македонија и соседните земји. 

 

 

4. Вкупен годишен приход на учесниците во концентрацијата 

 

Вкупниот годишен приход на Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен остварен со продажба 

на стоки и/или услуги на светскиот пазар за 2007 година изнесува XXX ЕУР односно во денарска 

противвредност XXX денари (по среден курс на Народна Банка на РМ на 31.12.2007 година 1 

ЕУР = 61,2016 денари). Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен нема остварен приход од продажба 

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

Вкупниот годишен приход на Финансиа Груп АД Софија остварен со продажба на стоки 

и/или услуги на светскиот пазар за 2007 година изнесува XXX БГН односно XXX ЕУР (по среден 

курс на Народна Банка на Република Бугарија на 28.12.2007 година 1 ЕУР = 1,95583 БГН), 

односно во денарска противвредност XXX денари (по среден курс на Народна Банка на РМ на 

31.12.2007 година 1 ЕУР = 61,2016 денари). Финансиа Груп АД Софија нема остварен приход од 

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

Вкупниот годишен приход на Алфа Финансиски Холдинг АД Софија остварен со 

продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар за 2007 година изнесува XXX БГН односно 

XXX ЕУР (по среден курс на Народна Банка на Република Бугарија на 28.12.2007 година 1 ЕУР = 
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1,95583 БГН), односно во денарска противвредност XXX денари (по среден курс на Народна 

Банка на РМ на 31.12.2007 година 1ЕУР=61,2016 денари).  

Алфа Финансиски Холдинг АД Софија нема остварен приход од продажба на стоки и/или 

услуги на пазарот во Република Македонија во 2007 година. Имено, Алфа Финансиски Холдинг 

АД Софија до Комисијата за заштита на конкуренцијата поднесе известување за концентрацијата 

помеѓу Алфа Финансиски Холдинг АД Софија и Интернационална Приватна Банка АД Скопје 

(сега Капитал Банка АД Скопје) на 06.11.2007 година, а решението со кое се утврдува дека 

концентрацијата е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, е 

донесено на 09.11.2007 година. Пред спроведувањето на оваа концентрација Алфа Финансиски 

Холдинг АД Софија не беше присутен на пазарите во Република Македонија. 

Вкупниот годишен приход на Броекрска Куќа Еуро Брокер АД Скопје остварен со 

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

XXX денари односно XXX ЕУР (по среден курс на Народна Банка на РМ на 31.12.2007 година 1 

ЕУР = 61,2016 денари).  

Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје не остварил приходи од продажба на стоки и/или 

услуги на светскиот пазар во 2007 година. 

Вкупниот годишен приход на Капитал Банка АД Скопје остварен со продажба на стоки 

и/или услуги на пазарот во Република Македонија во 2007 година изнесува XXX денари односно 

XXX ЕУР (по среден курс на Народна Банка на РМ на 31.12.2007 година 1 ЕУР = 61,2016 

денари).  

Капитал Банка АД Скопје не остварил приходи од продажба на стоки и/или услуги на 

светскиот пазар во 2007 година. 

Оттука, за концентрацијата помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Финансиа Груп 

АД Софија и Капитал Банка АД Скопје постои обврска за известување до Комисијата, согласно 

одредбите од член 16 став 1 точка 1 од Законот. 

Исто така, за концентрацијата помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Алфа 

Финансиски Холдинг АД Софија и Еуро Брокер АД Скопје постои обврска за известување до 

Комисијата, согласно одредбите од член 16 став 1 точка 1 од Законот.  

 

 

5. Структура на имателите на удели во претпријатието над кое се стекнува контрола 

односно решавачко влијание, пред и после спроведената концентрација (изразена во 

проценти) 

  

 а) Структурата на иматели на акции во Финансиа Груп АД Софија, пред спроведувањето 

на концентрацијата, изразена во проценти, е како што следува: 

 Акционери Учество (%) 

1. Алфа Финансиски Холдинг АД Софија XXX % 

2. Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен XXX% 

 Вкупно 100% 

 

 б) Структурата на иматели на акции во Финансиа Груп АД Софија, по спроведувањето на 

концентрацијата, изразена во проценти, ќе биде како што следува: 

 Акционери Учество (%) 

1. Алфа Финансиски Холдинг АД Софија 70,6% 

2. Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен 29,4% 

 Вкупно 100% 
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 в) Структурата на иматели на акции во Капитал Банка АД Скопје пред спроведувањето на 

концентрацијата, изразена во проценти, е како што следува: 

 Акционери Учество (%) 

1. Алфа Финансиски Холдинг АД Софија  98,29% 

2. XXX 1,71% 

 Вкупно 100% 

 

 г) Структурата на иматели на акции во Капитал Банка АД Скопје, по спроведената 

концентрација, изразена во проценти, ќе биде како што следува: 

 Акционери Учество (%) 

1. Финансиа Груп АД Софија 70,22% 

2. Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен 29,88% 

 Вкупно 100% 

   

 д) Структурата на иматели на акции во Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје, пред 

спроведувањето на концентрацијата, изразена во проценти, е како што следува: 

 Акционери Учество (%) 

1. Финансиа Груп АД Софија 51% 

2. XXX 48% 

3. XXX 1% 

 Вкупно 100% 

 

 ѓ) Структурата на иматели на акции во Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје по 

спроведената концентрација, изразена во проценти, е како што следува: 

 Акционери Учество (%) 

1. 

 

Алфа Финансиски Холдинг АД Софија 

Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен 

 

51% 

2. XXX 48% 

3. XXX 1% 

 Вкупно 100% 

 

 

 6. Релевантни пазари 

 

6.1. Релевантен пазар на производ 

 

А. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Финансиа Груп АД 

Софија и Капитал Банка АД Скопје 

 

Релевантен пазар на производ е пазарот на вршење на финансиски активности кои според 

член 7 од Законот за банки ("Службен Весник на Република Македонија" 67/07), може да ги врши 

една банка во Република Македонија. 
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Б. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Алфа Финансиски 

Холдинг АД Софија и Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје 

 

Релевантниот пазар на производ е пазарот на работење со хартии од вредност и 

управување со фондовите, односно купување и продавање на хартии од вредност по налог и за 

сметка на клиентот, дејствување како покровител при котација и инвестиционо советување 

 

6.2. Релевантен географски пазар 

  

 Релевантен географски пазар е територијата на Република Македонија. 

 

 

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

 

А. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Финансиа Груп АД 

Софија и Капитал Банка АД Скопје 

 

Капитал Банка АД Скопје според класификацијата на Народна Банка на Република 

Македонија во 2007 година, според вкупната актива спаѓа во групата на мали банки кои имаат 

актива од 4,5 до 15 милијарди денари. Според анализата на банкарскиот сектор за 2007 година, 

која ја направи Комисијата за заштита на конкуренцијата, врз основа на ревидираните 

финансиски извештаи на банките, Капитал Банка АД Скопје учествува на релевантниот пазар 

според вкупно остварените приходи со XXX%, односно од вкупно 19 банки во Република 

Македонија, Капитал Банка АД Скопје е на предпоследно место според пазарното учество. 

Инаку, 3-те банки кои спаѓаат во групата на големи банки според класификацијата на Народна 

Банка на Република Македонија, имаат вкупно заедничко пазарно учество на релевантниот пазар 

од XXX % додека сите останати банки од групата на средни и мали банки, поединечно имаат 

пазарно учество од под XXX % секоја. 

Имајки го во предвид фактот дека Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен и Финансиа Груп 

АД Софија не оствариле приходи на пазарот во Република Македонија за 2007 година, со 

спроведувањето на концентрацијата пазарното учество на Капитал Банка АД Скопје нема да се 

промени. 

 

Б. Концентрација помеѓу Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен, Алфа Финансиски 

Холдинг АД Софија и Брокерска Куќа Еуро Брокер АД Скопје 

 

Во 2007 година Брокерската Куќа Еуро Брокер АД Скопје има пазарно учество од XXX% 

на релевантниот пазар на производ додека неговите главни пазарни конкуренти ги имаат 

следните пазарни удели: КБ Брокер АД Скопје XXX %, НЛБ Тутунска Брокер АД Скопје XXX 

%, Иново Брокер АД Скопје XXX % и др.  

Имајки го во предвид фактот дека Хипо Инвестментбанк АГ Св. Полтен и Алфа 

Финансиски Холдинг АД Софија не оствариле приходи на пазарот во Република Македонија за 

2007 година, со спроведувањето на концентрацијата пазарното учество на Брокерска Куќа Еуро 

Брокер АД Скопје нема да се промени. 
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8.    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 пријавените концентрации, иако потпаѓаат 

под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, се во согласност со истиот, бидејќи 

немаат 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 предметните концентрации нема да настанат промени 

во структурата на пазарот во Република Македонија, т.е. сите учесници на овој пазар ќе ги 

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

предметните концентрации не се создава или зајакнува доминантна позиција на релевантните 

пазари и оттука истите ги задоволуваат критериумите од член 17 став 3 од Законот за заштита на 

конкуренцијата, и се во согласност со Законот. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрациите, 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 

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

 

 
 

       Претседател  

          Чедомир Краљевски 


