
 

Известување за концентрација со која Валтех С.Е. (Valtech S.E.) Луксембург 

стекнува целосна контрола над Кодфлер АГ (codeflair AG), Basel, Switzerland 

 (предмет бр. 08-21/2021) 

 

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 15.02.2021 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на 

стекнувањето целосна контрола од страна на Валтех С.Е. (Valtech S.E.) со регистрирано 

седиште на 28/30 булевар Јозеф II, 1840 Луксембург (28/30 boulevard Joseph II, 1840 

Luxembourg), над Кодфлер АГ (codeflair AG) со регистрирано седиште на ул. 

Дорнакерштрасе 230, 4053 Базел, Швајцарија (Dornacherstrasse 230, 4053 Basel, Switzerland) 

ВАЛТЕХ С.Е. (Valtech S.E.) е основано и постои согласно законите на Луксембург, со 

регистрирано седиште на 28/30 булевар Јозеф II, 1840 Луксембург (28/30 boulevard Joseph 

II, 1840 Luxembourg). Деловните активности на Валтех С.Е. се од сферата на 

информатичката технологија и вклучуваат снабдување услуги, како: стратегија на 

потрошувачко искуство, платформа за електронска трговија, поврзани услуги, креирање 

содржини и кампањи, наука за податоци (Data science) и вештачка интелигенција (AI). 

Кодфлер АГ (codeflair AG), кое е основано и постои согласно законите на Швајцарија, со 

регистрирано седиште на ул. Дорнакерштрасе 230, 4053 Базел, Швајцарија (Dornacherstrasse 

230, 4053 Basel, Switzerland). Деловните активности на Кодфлер АГ се од сферата на 

информатичката технологија и вклучуваат консултантски услуги и развој на деловни веб 

софтверски решенија (главно интернет страни). 

Кодфлер АГ (codeflair AG) има зависно друштво во Северна Македонија КОДФЛЕР 

ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на ул.1732 бр.4, ламела А- зграда 1, влез 1/ кат 

приземје, број 2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, со предмет на работење компјутерско 

програмирање. 

Учесниците изјавуваат дека за целите на ова известување релевантниот пазар на стоки ќе 

биде пазарот на консалтинг за дигитална трансформација (market of digital transformation 

consulting). Од географски аспект, учесниците сметаат дека релевантниот географски пазар 

може да се дефинира како националната територија на Република С. Македонија. Во секој 

случај, не е неопходно прецизно да се дефинира дефиницијата за релевантниот пазар и може 

да остане отворена. 

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. 

 

23.02.2021 година  

     Скопје 


