
Известување за концентрација помеѓу  МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија и Аир Ликуиде ЦЗ,  

с.р.о. Чешка и АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка  

(предмет бр. 08-46/2020) 

 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 31.03.2020 година, а дополнето на 

14.04.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доствено известување за 

концентрација која се однесува на стекнувањето на индиректна контрола од страна на МЕССЕР 

Гроуп ГмбХ Германија со седиште на Мессер-Плац 1, 65812 Бад Соден ам Таунус, Германија, 

преку своето поврзано претпријатие, Мессер Техногас с.р.о. со седиште на Зелени прух 1560/99 

Браник, 140 00, Прага, Чешка Република над Аир Ликуиде ЦЗ,  с.р.о. со седиште на Прага 5, 

Јиноницка 804/80, пош.бр. 15000, Чешка Република и преку своето поврзано претпријатие Мессер 

Татрагас, друштво, д.о.о, со седиште на Халупкова 9, Братислава, 819 44, Словачка Република над 

АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка, со седиште на Пиештанска 8188/3, 917 01 Трнава, 

Словачка Република. 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности 

МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија е со дејност аквизиција, холдинг и администрирање на 

компании, индиректно преку своите-  фирми ќерки.   

Мессер Техногас с.р.о. Чешка Република е со дејност производство и дистрибуција на 

индустриски гасови.  

Мессер Татрагас, друштво, д.о.о, Словачка Република е со дејност производство и дистрибуција на 

индустриски гасови.  

МЕССЕР Гроуп ГмбХ Германија е присутна во Република Северна Македонија преку своето 

зависно друштво, Дрштво за трговија, производство и услуги Месер Вардар Техногас Месер Груп 

ГмбХ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на Источна индустриска зона, бб Скопје и дејност - 

производство и дистрибуција на индустриски гасови.  

Аир Ликуиде ЦЗ,  с.р.о. Чешка е со дејност производство и дистрибуција на индустриски гасови. 

АИР ЛИКВИДЕ СЛОВАКИА, с.р.о. Словачка, е со дејност производство и дистрибуција на 

индустриски гасови. 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната 

концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана. 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 

страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: 

kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 5 дена од денот на 

објавување на ова известување. 

 

13.05.2020 година  

     Скопје 


