
    

Известување за концентрација со која БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед (BCEC Management X 

Limited), БЦ Партнерс Менаџмент XI Лимитед (BC Partners Management XI Limited) како и 

девет холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) и 

Малаголи (Malagoli) семејствата - 4емме С.р.л. (4emme S.r.l.), Алва С.п.А. (Alva S.p.A.), Амка 

С.р.л. (Amca S.r.l.), Кофива С.А. (Cofiva S.A.), Фариниундичи С.п.А. (Fariniundici S.p.A.), 

Иперкубо С.р.л. (Ipercubo S.r.l.), Лефа С.р.л. (Lefa S.r.l.), Мефа С.р.л. (Mefa S.r.l.) и П.М. 

Инвестментс С.р.л. (P.M. Investments S.r.l.) стекнуваат заедничка контрола над Сочета 

Финанциариа Макине Аутоматике С.п.А. (Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.) 

како и нивното зависно друштво И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А. (I.M.A. 

Industria Macchine Automatiche S.p.A) 

(предмет бр. 08-75/2020) 

 

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 07.08.2020 година, Комисијата за 

заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на стекнувањето 

на заедничка контрола од страна на БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед (BCEC Management X Limited), 

со регистрирано седиште на Трафалгар Корт, Лес Банкес, Ст. Питер Порт, Гернзи, GY1 4LY, БЦ 

Партнерс Менаџмент XI Лимитед (BC Partners Management XI Limited), со регистрирано седиште 

на Трафалгар Корт, Лес Банкес, Ст. Питер Порт, Гернзи, GY1 4LY, како и девет холдинг друштва 

контролирани од членовите на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) и Малаголи (Malagoli) семејствата 

- 4емме С.р.л. (4emme S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња 

(Италија), Алва С.п.А. (Alva S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), Амка С.р.л. (Amca S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини 

бр. 11, Болоња (Италија), Кофива С.А. (Cofiva S.A.), со регистрирано седиште на ул. Жан Пирет бр. 

1, Луксембург (Луксембург), Фариниундичи С.п.А. (Fariniundici S.p.A.), со регистрирано седиште 

на ул. Фратели Габа бр. 6, Милано (Италија), Иперкубо С.р.л. (Ipercubo S.r.l.), со регистрирано 

седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Лефа С.р.л. (Lefa S.r.l.), со 

регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Мефа С.р.л. (Mefa 

S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), и П.М. 

Инвестментс С.р.л. (P.M. Investments S.r.l.), со регистрирано седиште на Страда деле Форначи бр. 

21/1, Модена (Италија), над Сочета Финанциариа Макине Аутоматике С.п.А. (Società Finanziaria 

Macchine Automatiche S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња, 

40124 Италија („СОФИМА“), како и нивното зависно друштво И.М.А Индустриа Макине 

Аутоматике С.п.А. (I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. 

Емилија 428-442, Озано дел’Емилија 40064. 

БЦ Партнерс е приватна инвестициона фирма (private equity firm) која обезбедува советодавни 

услуги за инвестирање на неколку приватни инвестициони фондови (private equity funds) – 

вклучувајќи ги БЦ Јуропеан Капитал X (BC European Capital X) и БЦ Партнерс Фонд XI (BC Partners 

Fund XI) – кои инвестираат во, стекнуваат, и развиваат европски, северно американски или 

мултинационални бизниси со цел создавање вредност во партнерство со соодветниот менаџмент. 

Секој фонд работи како ограничено партнерство и има одреден број на ограничени партнери, како 

и генерален партнер. Ограничен број на портфолио друштва на БЦ Партнерс имаат регистрирано 

присуство во Северна Македонија: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар 

ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH 



техничка платформа, и (ii) ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце 

Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности. 

Семејството СОФИМА се состои од неколку членови на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) и 

Малаголи (Malagoli) семејствата, кои ги поседуваат сите акции во СОФИМА (преку СОФИМА 

Холдингс) и, настапувајќи заедно, ја контролираат СОФИМА. 

СОФИМА е финансиско холдинг друштво чија единствена активност е поседување на 

контролирачки удел во друштвото И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А., јавно друштво кое 

котира на Берзата во Милано и активно со развој и производство на машини и опрема за 

автоматизирано пакување на стоки. И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А. има остварено 

продажби во Северна Македонија претходната година, но нема регистрирано присуство Северна 

Македонија. 

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира како пазар за 

развој и производство на машини и опрема за автоматско процесирање и пакување на 

фармацевтски производи, козметика, чај, кафе, храна и тутунски производи, вклучувајќи 

услуги на последователни продажби за таквите машини. Што се однесува до географскиот опсег 

на пазарот за предметната концентрација, подносителите сметаат дека релевантниот географски 

пазар е поширок од националниот пазар. 

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 10 дена од 

денот на објавување на ова известување. 

 

13.08.2020 година  

     Скопје 

 


