
Известување за концентрација која се однесува на стекнувањето на заедничка 

контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ (Liechtenstein Beteiligungs 

GmbH), Австрија, Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг ГмбХ 

(Managementkompetenz UB-Unternehmensberatung GmbH), Австрија и РГА 

Бетајлигунгс ГмбХ (RGA Beteiligungs GmbH), Австрија врз друштвото ПВ-Инвест 

ГмбХ (PV-Invest GmbH), Австрија  

(предмет бр. 08-42/2021) 

 

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 11.03.2021 година, Комисијата 

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

стекнувањето на заедничка контрола од страна на Лихтенштајн Бетајлигунгс ГмбХ 

(Liechtenstein Beteiligungs GmbH), со седиште на Банкгасе 9, 1010 Виена, Австрија 

(Bankgasse 9, 1010 Vienna, Austria); (ii) Менаџменткомпетенц УБ-Унтернеменсбератунг 

ГмбХ (Managementkompetenz UB-Unternehmensberatung GmbH), со седиште на Нептунвег 8, 

9020 Клагенфурт ам Вортерзее, Австрија (Neptunweg 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, 

Austria); и (iii) РГА Бетајлигунгс ГмбХ (RGA Beteiligungs GmbH), со седиште на 

Кротендорферштрасе 24, 9073, Клагенфурт-Фиктринг, Австрија (Krottendorferstraße 24, 

9073 Klagenfurt-Viktring, Austria) врз друштвото ПВ-Инвест ГмбХ (PV-Invest GmbH), со 

седиште на Лејксајд B07, 9020 Клагенфурт ам Вортерзее, Австрија (Lakeside B07, 9020 

Klagenfurt am Wörthersee, Austria). 

ЛБ е дел од Лихтенштајн Груп ("ЛГруп"), активно во инвестицискиот сектор. ЛГруп 

инвестира во своето портфолио на средства, или преку органско раснење или преку целни 

преземања. ЛГруп е активнo во следните четири деловни сегменти, од кои сегментот за 

Обновлива енергија е од суштинска важност во контекст на тековното поднесување: (i) 

Земјоделство и храна; (ii) Шумарство; (iii) Обновлива енергија; и (iv) Недвижен имот. 

ЛГруп не е присутнo и не генерира промет во Северна Македонија. 

УБ е холдинг и консултантско друштво со седиште во Австрија. Покрај холдинг 

активности, УБ првенствено има удел во ПВ-Инвест и исто така дава консултантски услуги 

во областа на обновливи енергии. УБ и неговите поврзани друштва не се присутни и не 

генерираат промет во Северна Македонија. 

РГА е семеен холдинг и консултантско друштво со седиште во Австрија. Покрај холдинг 

активности, РГА има удел во ПВ-Инвест и исто така дава консултантски услуги во областа 

на обновливи енергии (особено фотоволтаични инсталации). РГА и неговите поврзани 

друштва не се присутни и не генерираат промет во Северна Македонија. 

ПВ-Инвест е заедничко вложување на УБ и РГА и активно е во развојот, планирањето, 

финансирањето, изградбата и работењето на соларни (фотоволтаични) централи за 

производство на енергија. Покрај тоа, ПВ-Инвест има четири хидроцентрали, кои исто така 

се користат за производство на енергија.  

ПВ-Инвест има два субјекти регистрирани во Северна Македонија: (i) ПВ-Инвест Западен 

Балкан ДОО Скопјe; (ii) Мега Солар ДООЕЛ Скопје и (iii) Индиго Хидро Македонија ДОО 

Скопје. 

 

 



Предложената трансакција потенцијално се однесува на пазарите за (i) изградба и работа на 

соларни/фотоволтаични централи за производство на енергија и (ii) изградба и работа на 

хидроцентрали за производство на енергија. 

 

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 10 дена од денот на објавување на ова известување. 

 

15.03.2021 година  

     Скопје 


