
    

Известување за концентрација со која САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA Group a.s. со седиште 

на Винохрадска 1511/230, Прага 10, 100 00 (Vinohradská 1511/230, Prague 10, 100 00) 

Република Чешка и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Ӧsterreichische Beteiligungs AG) со 

седиште на Колингасе 14-16, 1090 Виена (Kolingasse 14-16, 1090 Vienna) Австрија стекнуваат 

заедничка контрола над Цасинос Аустриа АГ (Casinos Austria AG) со седиште на Реннвег 44, 

1038 Виена (Rennweg 44, 1038 Vienna) Австрија 

(предмет бр. 08-96/2020) 

 

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 29.10.2020 година, Комисијата за заштита 

на конкуренцијата прими известување за концентрација со која САЗКА Груп а.с. (а.д.) SAZKA 

Group a.s. со седиште на Винохрадска 1511/230, Прага 10, 100 00 (Vinohradská 1511/230, Prague 10, 

100 00) Република Чешка и Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Ӧsterreichische Beteiligungs AG) со 

седиште на Колингасе 14-16, 1090 Виена (Kolingasse 14-16, 1090 Vienna) Австрија стекнуваат 

заедничка контрола над Цасинос Аустриа АГ (Casinos Austria AG) со седиште на Реннвег 44, 1038 

Виена (Rennweg 44, 1038 Vienna) Австрија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивните деловни анктивности: 

 

САЗКА Груп е оператор на игри на среќа со седиште во Чешка и со присуство во неколку европски 

земји. Меѓу подружниците на САЗКА Груп е ЦАСАГ (CASAG) која е целна компанија во оваа 

трансакција. Пред трансакцијата САЗКА Груп врши единствена контрола над ЦАСАГ (CASAG). 

САЗКА Груп е во сопственост и под контрола на ККЦГ АГ (KKCG AG) мајка компанија на 

инвестициската група ККЦГ. ККЦГ Груп е особено активна во лотарии и игри на среќа, нафта и гас, 

технологија и ИТ услуги и други сектори вклучително и недвижен имот. 

 

Во Северна Македонија САЗКА Груп е присутна на пазарот на терминали за видео лотарија 

индиректно преку ЦАСАГ (CASAG). 

 

Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Ӧsterreichische Beteiligungs AG) е во целосна сопственост на 

австриската држава. Таа е автономна државна холдинг компанија која администрира 11 државни 

инвестиции, вклучувајќи го и ЦАСАГ (CASAG). 

 

Остерреицхисцхе Бетеилигунгс АГ (Ӧsterreichische Beteiligungs AG) не врши контрола над ниту 

една компанија во Северна Македонија. 

 

Цасинос Аустриа АГ (Casinos Austria AG) е мајка компанија на Цасинос Аустриа Груп која работи 

во Австрија. Покрај тоа, ЦАСАГ (CASAG) е во целост сопственик на Цасинос Аустриа 

Интернатионал Холдинг ГмбХ. Пред концентрацијата, ЦАСАГ (CASAG) е контролиран единствено 

од САЗКА Груп и на крајот е контролиран од ККЦГ Груп. 

Во Северна Македонија, ЦАСАГ (CASAG) е присутна на пазарот за работа на терминали за видео 

лотарија, преку следните компании: 

 

- КАСИНОС АУСТРИА ИНТЕРНАТИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

- Државна видеолотарија на Република Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје 

 



Според подносителот, релевантниот пазар на стоки е пазарот за работа со услуги за игри на среќа 

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 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. 

 

02.11.2020 година  

     Скопје 

 


