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Уп. бр. 08-75 

 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 

83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна на БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед (BCEC 

Management X Limited), со регистрирано седиште на Трафалгар Корт, Лес Банкес, Ст. Питер Порт, Гернзи, 

GY1 4LY, БЦ Партнерс Менаџмент XI Лимитед (BC Partners Management XI Limited), со регистрирано 

седиште на Трафалгар Корт, Лес Банкес, Ст. Питер Порт, Гернзи, GY1 4LY, како и девет холдинг друштва 

контролирани од членовите на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) и Малаголи (Malagoli) семејствата - 4емме 

С.р.л. (4emme S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Алва 

С.п.А. (Alva S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Амка 

С.р.л. (Amca S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Кофива 

С.А. (Cofiva S.A.), со регистрирано седиште на ул. Жан Пирет бр. 1, Луксембург (Луксембург), 

Фариниундичи С.п.А. (Fariniundici S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Фратели Габа бр. 6, Милано 

(Италија), Иперкубо С.р.л. (Ipercubo S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), Лефа С.р.л. (Lefa S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), Мефа С.р.л. (Mefa S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), и П.М. Инвестментс С.р.л. (P.M. Investments S.r.l.), со регистрирано седиште на Страда 

деле Форначи бр. 21/1, Модена (Италија), доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на 

седницата одржана на ден 01.09.2020 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка контрола од страна на 

БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед (BCEC Management X Limited), со регистрирано седиште на Трафалгар Корт, 

Лес Банкес, Ст. Питер Порт, Гернзи, GY1 4LY, БЦ Партнерс Менаџмент XI Лимитед (BC Partners 

Management XI Limited), со регистрирано седиште на Трафалгар Корт, Лес Банкес, Ст. Питер Порт, Гернзи, 

GY1 4LY, како и девет холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) 

и Малаголи (Malagoli) семејствата - 4емме С.р.л. (4emme S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи 

Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Алва С.п.А. (Alva S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи 

Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Амка С.р.л. (Amca S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи 

Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Кофива С.А. (Cofiva S.A.), со регистрирано седиште на ул. Жан 

Пирет бр. 1, Луксембург (Луксембург), Фариниундичи С.п.А. (Fariniundici S.p.A.), со регистрирано седиште 

на ул. Фратели Габа бр. 6, Милано (Италија), Иперкубо С.р.л. (Ipercubo S.r.l.), со регистрирано седиште на 

ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Лефа С.р.л. (Lefa S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. 

Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), Мефа С.р.л. (Mefa S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. 

Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња (Италија), и П.М. Инвестментс С.р.л. (P.M. Investments S.r.l.), со 

регистрирано седиште на Страда деле Форначи бр. 21/1, Модена (Италија), над Сочета Финанциариа 

Макине Аутоматике С.п.А. (Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.), со регистрирано седиште на 

ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, Болоња, 40124 Италија („СОФИМА“), како и нивното зависно друштво 

И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А. (I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.), со 

регистрирано седиште на ул. Емилија 428-442, Озано дел’Емилија 40064, иако потпаѓа под одредбите од 

Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување 

или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како 
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резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност 

со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за 

известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по 

тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) 

на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, 

приходна шифра и програма 72231300. 

 

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 07.08.2020 година а дополнето на 

14.08.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше 

доставено известување за концентрација од БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед, БЦ Партнерс Менаџмент XI 

Лимитед, како и девет холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) 

и Малаголи (Malagoli) семејствата - 4емме С.р.л., Алва С.п.А., Амка С.р.л., Кофива С.А., Фариниундичи 

С.п.А., Иперкубо С.р.л., Лефа С.р.л., Мефа С.р.л. и П.М. Инвестментс С.р.л., со која БЦЕЦ Менаџмент Х 

Лимитед (BCEC Management X Limited), со регистрирано седиште на Трафалгар Корт, Лес Банкес, Ст. 

Питер Порт, Гернзи, GY1 4LY, БЦ Партнерс Менаџмент XI Лимитед (BC Partners Management XI Limited), 

со регистрирано седиште на Трафалгар Корт, Лес Банкес, Ст. Питер Порт, Гернзи, GY1 4LY, како и девет 

холдинг друштва контролирани од членовите на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) и Малаголи (Malagoli) 

семејствата - 4емме С.р.л. (4emme S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), Алва С.п.А. (Alva S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), Амка С.р.л. (Amca S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), Кофива С.А. (Cofiva S.A.), со регистрирано седиште на ул. Жан Пирет бр. 1, Луксембург 

(Луксембург), Фариниундичи С.п.А. (Fariniundici S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Фратели Габа бр. 

6, Милано (Италија), Иперкубо С.р.л. (Ipercubo S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини 

бр. 11, Болоња (Италија), Лефа С.р.л. (Lefa S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 

11, Болоња (Италија), Мефа С.р.л. (Mefa S.r.l.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи Карло Фарини бр. 11, 

Болоња (Италија), и П.М. Инвестментс С.р.л. (P.M. Investments S.r.l.), со регистрирано седиште на Страда 

деле Форначи бр. 21/1, Модена (Италија), стекнуваат заедничка контрола над Сочета Финанциариа Макине 

Аутоматике С.п.А. (Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.), со регистрирано седиште на ул. Луиџи 

Карло Фарини бр. 11, Болоња, 40124 Италија („СОФИМА“), како и нивното зависно друштво И.М.А 

Индустриа Макине Аутоматике С.п.А. (I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.), со регистрирано 

седиште на ул. Емилија 428-442, Озано дел’Емилија 40064. 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди 

следното:  

БЦЕЦ Менаџмент Х Лимитед, БЦ Партнерс Менаџмент XI Лимитед се крајно советувани од БЦ Партнерс 

ЛЛП (BC Partners LLP), со регистрирано седиште на 40 Портман Сквер, Лондон W1H 6DA, Обединето 
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Кралство, регистрирано во Трговскиот регистар на Англија и Велс под број на друштвото FC037189 („БЦ 

Партнерс“), меѓународен приватен инвестициски фонд со седиште во Лондон чија единствена активност е 

обезбедување на советодавни услуги 

БЦ Партнерс е приватна инвестициона фирма (private equity firm) која обезбедува советодавни услуги за 

инвестирање на неколку приватни инвестициони фондови (private equity funds) – вклучувајќи ги БЦ 

Јуропеан Капитал X (BC European Capital X) и БЦ Партнерс Фонд XI (BC Partners Fund XI) – кои 

инвестираат во, стекнуваат, и развиваат европски, северно американски или мултинационални бизниси со 

цел создавање вредност во партнерство со соодветниот менаџмент. Секој фонд работи како ограничено 

партнерство и има одреден број на ограничени партнери, како и генерален партнер.  

Генералните партнер на БЦ Фондовите се советувани од БЦ Партнерс, ограничено партнерство од 

Обединетото Кралство чија единствена активност е обезбедување на советодавни услуги на генералните 

фондови на БЦ Фондовите. Секое портфолио друштво е управувано од посебен менаџерски тим. БЦ 

Партнерс се крајно контролирани од БЦ Партнерс Холдингс Лимитед (BC Partners Holdings Limited), 

друштво од Гернзи. 

Ограничен број на портфолио друштва на БЦ Партнерс имаат регистрирано присуство во Северна 

Македонија: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, 

кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и (ii) ДИРЕЦТ 

МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со 

маркетиншки дејности. 

xxx1 

Семејството СОФИМА се состои од членови на Ваки (Vacchi), Скевина (Schiavina) и Малаголи (Malagoli) 

семејствата, кои индиректно (преку девет СОФИМА Холдингс) ги поседуваат сите акции во СОФИМА и, 

настапувајќи заедно, ја контролираат СОФИМА. 

СОФИМА е холдинг друштво чија единствена активност е поседување на контролирачки удел од xxx2 во 

друштвото И.М.А Индустриа Макине Аутоматике С.п.А. (I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.), 

јавно друштво со регистрирано седиште на ул. Емилија 428-442, Озано дел’Емилија 40064, регистрирано во 

Трговскиот регистар на Комората за трговија на Болоња под број 00307140376 („ИМА“).  

СОФИМА е крајно во целосна сопственост и под самостојна контрола на Семејството СОФИМА преку 

СОФИМА Холдингс. 

ИМА е јавно друштво организирано согласно законите на Италија и котира на Берзата во Милано од 1995 

година. ИМА е активна со развој и производство на машини и опрема за автоматизирано пакување на стоки 

низ 45 места за производство. ИМА вработува околу 6200 работници и нивното работење се протега низ 

мрежа од 80 држави во светот. 

                       

1
 Податоците се службена тајна 

2
 Податоците се службена тајна 
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Во Северна Македонија, СОФИМА е активна, преку ИМА, со продажба на машини за автоматско пакување 

и на поврзаниот пазар на последователни продажби (after-sales market), вклучувајќи обезбедување резервни 

делови и техничка поддршка. 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на 

конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 

2 од Законот за заштита на конкуренцијата.  

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита 

на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите 

Комисијата за заштита на конуренцијата  вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со 

Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под 

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за 

последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот 

или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција 

на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на 

решението. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред 

Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.        

                                              

                                                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                                           Проф.  Д-р Владимир Наумовски 


