
    

Известување за концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics LLC), САД 

претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG 

Electronics Inc.) ("ЛГЕ"), и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), САД ("Луксофт САД"), 

претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding 

Inc.) ("Луксофт" или " Луксофт Холдинг"), што е претпријатие-ќерка на ДХЦ Технолоџи 

Компани (DXC Technology Company) ("ДХЦ"), планираат да воспостават заедничко 

вложување  

(предмет бр. 08-42/2020) 

 

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 20.03.2020 година а дополнето на 

01.04.2020 година, 08.04.2020 и 28.04.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими 

известување за концентрација со која Зенит Електроникс ЛЛЦ (Zenith Electronics LLC), со седиште 

во 2000 Милбрук Др, Линколншир, ИЛ 60059, САД (2000 Millbrook Dr, Lincolnshire, IL 60059, USA), 

претпријатие-ќерка што е индиректно во сопственост на ЛГ Електроникс Инк. (LG Electronics Inc.), 

и Луксофт САД Инк., (Luxoft USA Inc.), со седиште во Уан Рокфелер Плаза, кат 27, Њујорк, ЊЈ 

10020, САД (One Rockefeller Plaza, 27th Floor, New York, NY 10020, USA), претпријатие-ќерка што 

е индиректно во сопственост на ЛГ Холдинг Инк. (Luxoft Holding Inc.), што е претпријатие-ќерка на 

ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), планираат да воспостават заедничко 

вложување. 

 

Учесници во концентрацијата и нивните деловни анктивности: 

Зенит е претпријатие-ќерка на ЛГЕ САД за стандарди и технологии за услужност и пренос. ЛГЕ е 

глобално активен провајдер и добавувач на електроника, уреди за мобилни комуникации и апарати 

за домаќинство, со околу 75,000 вработени лица на 118 локации ширум светот. ЛГЕ го врши своето 

работење преку пет деловни единици: Домашна забава (Home Entertainment (HE)), Мобилни 

комуникации (Mobile Communications (MC)), Апарати за домаќинство и решенија за воздух (Home 

Appliance & Air Solutions (H&A)), Б2Б (B2B) и Компоненти за возила (Vehicle Components (VC)). 

Зенит нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва но остварува приходи во Република 

Северна Македонија. 

Луксфот САД, претпријатие-ќерка на ДХЦ Технолоџи Компани (DXC Technology Company), е 

компанија за дигитална стратегија и софтверски инженеринг што обезбедува технолошки решенија. 

Луксфот ја користи технологијата за да овозможи трансформација на бизнис, да ги подобри 

искуствата на клиентите и да ја зголеми оперативната ефикасност преку својата стратегија, 

консалтинг и инженеринг услуги. Луксфот ја комбинира експертизата во инженерингот и 

индустријата, и специјализира во автомобилски, финансиски услуги, патувања и угостителство, 

здравствена заштита, бионауки, медиуми и телекомуникации. 

Луксофт САД нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва и нема активности во 

Република Северна Македонија. 

Предложената трансакција се однесува на релевантните пазари во однос на: (1) оперативни системи; 

(2) систем за забавно-информативна програма, и (3) ИТ услуги поврзани со софтвер. 

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 факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје 

или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од 

денот на објавување на ова известување. 

 

16.06.2020 година  

     Скопје 


