
Известување за концентрација со која  Кингспан Холдинг Холандија Б.В., Холандија ќе 

стекне контрола над Тримо, архитектонски решенија д.о.о.,Словенија 

(предмет бр. 08-81/2020) 

 

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

Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), на ден 15.09.2020 година, до Комисијата за заштита 

на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) доставено е известување за 

концентрација со која Кингспан Холдинг Холандија Б.В., друштво основано согласно законите на 

Холандија, под регистерски број 11023475, со седиште во Тиел, Холандија, ќе стекне директна 

целосна контрола над Тримо, архитектонски решенија д.о.о., друштво кое е основано  и работи 

согласно законите на Словенија, под регистерски број 5033411000, со седиште во Требиње, 

Словенија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Кингспан Холдинг Холандија е зависно друштво во целосна сопственост на Кингспан Груп Плц. 

(заедно со сите поврзани друштва како “Кингспан Групација”) чија главна дејност е призводство 

на сендвич панели, изолации, решенија за светло и воздух, технологија за вода и енергија  центри 

за податоци и подови.  

Кингспан нема регистрирани зависни друштва во Северна Македонија. 

 

Тримо, архитектонски решенија д.о.о., Словенија заедно со неговите зависни друштва во 

главно се активни во производство и снабдување на сендвич панели со минерални влакна, со 

производствени капацитети лоцирани во Словенија и Србија. 

 

Тримо, архитектонски решенија д.о.о., во Северна Македонија има:  

-едно зависно друштво, со назив Тримо Македонија ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Лондонска 

бр.19/15 - ДТЦ Олимпико 1000 Скопје, Северна Македонија со регистерски број 6040551 со 

дејност инженерство и со него поврзано техничко советување и 

-подружница (не е посебно правно лице), со назив Тримо АД Подружница Скопје, со седиште на 

ул.Лондонска бр.19 / 3-4 ДТЦ Олимпико, Скопје, Северна Македонија, со дејност инженерство и 

со него поврзано техничко советување 

 

Релевантни пазари 

Според подносителите на известувањето, концентрацијата се однесува на пазарот за сендвич панели 

со минерални влакна, 

 

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. 

 

22.09.2020 година  

     Скопје 


