
Известување за концентрација со која  Адвент, САД ќе стекне контрола над Хермес, 

Обедонето Кралство и Адвент, САД и Отто, Германија ќе стекнат заедничка контрола над 

Хермес, Германија 

 

(предмет бр. 08-78/2020) 

 

 

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 02.09.2020 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на стекнување 

на единствена контрола над Хермес Парцелнет Лимитед со седиште на 1 Капитол Клоус, Морли, 

Лидс, Западен Јоркшир LS27 0WH, Обединетото Кралство  преку средства управувани од Адвент 

Интернационал Корпорејшн со регистрирано седиште во Кулата Прудентиал, 800 Боилстон Стрит, 

Бостон, МА, 02199-8069, Соединетите Американски Држави или негови филијали  и стекнување на 

заедничка контрола врз Хермес Германија ГмбХ со седиште на Есенер Штрасе 89, 22419 Хамбург, 

Германија од страна на Адвент Адвент Интернационал Корпорејшн со регистрирано седиште во 

Кулата Прудентиал, 800 Боилстон Стрит, Бостон, МА, 02199-8069, Соединетите Американски 

Држави или негови филијали и Отто (ГмбХ и Ко КГ), со седиште на Вернер-Отто-Штрасе 1-7, 22179 

Хамбург, Германија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Адвент е бизнис со приватни инвестиции (анг. private equity investment) со седиште во Бостон, 

Масачусетс, САД. Адвент е насочено кон стекнување на капитални удели и управување со 

инвестициски фондови во различни сектори, вклучително и деловни и финансиски услуги; 

индустриски стоки и услуги; операции на мало, брендирани производи за широка потрошувачка и 

услуги за слободно време; медиуми, телекомуникации и информатичка технологија; и здравствени 

услуги и фармацевтски производи.  

Отто е холдинг компанија за различните компании на Отто груп ("Отто груп"). Отто Груп е 

глобално активна во областа на малопродажбата и услугите поврзани со малопродажбата. Отто Груп 

има еден ентитет регистриран во Северна Македонија - ЕОС Матрикс дооел Скопје. 

Хермес ОК и Хермес Германија (заедно, "Целните друштва"), кои во моментов се дел од Отто 

Груп, имаа дејност во повеќеканални услуги за испорака и преземање (општо кажано, „курирски 

услуги“) во Обединетото Кралство, Германија, соодветно. Целните друштва и нивните филијали не 

се присутни и не создаваат никаков промет во Северна Македонија. 

Релевантните пазари 

Според подносителите на известувањето концентрацијата првенствено се однесува на набавка на 

услуги за достава на домашни мали пакувања (<31,5 кг) и, бидејќи Целните друштва не се присутни 

и не создаваат никаков промет во Северна Македонија, нема никакви ефекти во Северна 

Македонија. 

 

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 10 дена од денот на 

објавување на ова известување. 

 

 

09.09.2020 година  

     Скопје 

 

 


