
    

Известување за концентрација со која Мавасон Лимитед (Mavаson Limited) со седиште на ул. 

2 Продромоу и Димитракополоу, 5ти спрат 1090 Никозија, Република Кипар стекнува 

директна и самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о. (R2G Polska Sp. z o.o.) со 

регистрирано седиште на Франчиска Климчака 1, 02-797 Варшава, Полска  

(предмет бр. 08-91/2020) 

 

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 09.10.2020 година, Комисијата за заштита 

на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Мавасон Лимитед (Mavаson Limited) 

со седиште на ул. 2 Продромоу и Димитракополоу, 5ти спрат 1090 Никозија, Република Кипар 

стекнува директна и самостојна контрола над Р2Г Полска Сп. з.о.о. (R2G Polska Sp. z o.o.) со 

регистрирано седиште на Франчиска Климчака 1, 02-797 Варшава, Полска. 

 

Мавасон Лимитед е холдинг друштво кое припаѓа на Абрис Групата. Абрис Групата е составена од 

приватни инвестициски фондови (equity funds) и портфолио друштва активни во разни сектори. 

Абрис Групата е присутна на пазарот во Република Северна Македонија директно преку друштвото 

ГРИНТЕХ МК ДОО Скопје со регистрирано седиште на ул. 852 бр. 62, Гази Баба, Скопје и 

регистрирана приоретна дејност обновување на посебно издвоени материјали и индиректно преку 

продажби од страна на нејзини друштва со седишта надвор од државата. 

 

Р2Г Полска Сп. з о.о. обезбедува услуги на организирање на транспорт на пратки (consignments) 

испратени од Р2Г клиенти потрошувачи и претприемачи преку превозници кои соработуваат со Р2Г 

(вклучувајќи оператори на пошта, даватели на курирски услуги и оператори на места за испорака), 

преку интернет страници. Во Република Северна Македонија Р2Г Полска Сп. з о.о. не е воопшто 

присутен. 

 
Подносителот смета дека релевантниот пазар на стоки може да се дефинира како пазар за 

обезбедување на услуги на посредување при организирање на транспорт на курирски, експрес и 

пакет (СЕР) пратки. Што се однесува до релевантниот географски пазар подносителот предлага да 

се дефинира како територијата на Република 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 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. 

 

14.10.2020 година  

     Скопје 


