
Известување за концентрација со која Аспире Глобал плц, Малта ќе стекне контрола над  

БтоБет Лимитед, Гибралтар 

(предмет бр. 08-85/2020) 

 

 

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 22.09.2020 година, до Комисијата за 

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

стекнувањето на контрола од страна на друштвото Аспире Глобал плц, Малта со регистрирано 

седиште на  Кат Г, Канцеларија 1/5086, Квантум Хаус, 75 Абате Ригорд Ст. Та  Хбиекс Хбх 1120, 

Малта над БтоБет Лимитед, Гибралтар со регистрирано седиште на  Суите 2Б 143 Мејн стрит 

Гибралтар ГХ11 1АА Гибралтар. 

Аспире Глобал плц, Малта е водечки давател на дигитални услуги во областа на услуги за iGaming 

за оператори и за white labels. Деловната активност на Аспире Глобал плц, Малта се состои од 

давање на стабилни и разновидни услуги за онлајн гејминг оператори и брендови за казино и 

спортско обложување преку онлајн платформа која покрива целосно управување на казино и 

спортско обложување, повеќејазичен CRM, водечки начини на плаќање и контрола на ризик, центри 

за повици за професионална поддршка на клиенти, VIP менаџмент и BI системи со LTV 

предвидување за оптимална аквизиција. Онлајн платформата на Аспире Глобал плц, Малта нуди 

игри од сите најдобри оператори како и повеќе од 30 од најпопуларните светски начини на плаќање. 

БтоБет Лимитед, Гибралтар е активен во областа на технолошки услуги за спортско обложување 

и онлајн казино давајќи услуги за спортско обложување и онлајн казино и целосен спектар на 

менаџмент услуги на своите партнери. Меѓу другите услуги кои ги дава БтоБет Лимитед, Гибралтар 

се поддршка на играчите, овозможување и управување со сите методи за наплата, овозможување и 

управување на сите гејминг содржини, овозможување и управување на спортско обложување, 

овозможување за потребните лиценци за таргетираниот пазар.  

БтоБет Лимитед, Гибралтар е присутен во РепубликаСеверна Македонија преку зависното друштво 

Б-Тецхнолоџи ДООЕЛ Скопје со седиште на 11-ти Октомври, бр.33А Скопје и со регистрирана 

дејност компјутерско програмирање. 

 

Подносителот смета дека како релевантен пазар би можел да се дефинира пазарот на деловен 

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 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. 

 

 

23.09.2020 година, Скопје 


