
Известување за концентрација со која ВИВЕКА Бетеилигунген ГмбХ Виена, 

Австрија ќе стекне контрола над Теледок Холдинг ГмбХ  Виена, Австрија 

(предмет бр. 08-56/2021) 

 

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 14.04.2021 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која ВИВЕКА 

Бетеилигунген ГмбХ (VIVECA Beteiligungen GmbH), друштво со ограничена одговорност 

организирано во согласност со законите на Австрија, со седиште на Шотенринг 30, 1010 

Виена, Австрија (politischer Gemeinde Wien, Schottenring 30, 1010 Wien, Austria) има намера 

да стекне контрола над Теледок Холдинг ГмбХ  (TeleDoc Holding GmbH), друштво 

организирано во согласност со законите на Австрија, со седиште во Абсбергассе 31/10, 1100 

Виена, Австрија (Absberggasse 31/10, 1100 Wien, Austria) врз основа на одлука на 

содружниците со која и се доделуваат специјални права на вето на ВИВЕКА во Собирот на 

содружници на Теледок Холдинг. 

Примарна деловна активност на ВИВЕКА е стекнување, држење, управување и располагање 

со средства, т.е. учества во други друштва и субјекти. 

ВИВЕКА е во индиректна сопственост на ВИЕНА ИНШУРАНС ГРУП АГ (VIENNA 

INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe), со седиште во Шоттенринг 30, 1010 

Виена, Австрија, („ВИГ“) кое заедно со неговите зависни друштва е една од најголемите 

светски осигурителни групи во Централна и Источна Европа.  

ВИГ има три зависни друштва во Северна Македонија: 

1) Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - 

Виена Иншуренс Груп, со регистрирано седиште на 11-ти Октомври бр. 25, Центар, 

Скопје, Северна Македонија, активно во Неживотно осигурување, реосигурување 

проценка на ризици и штета,  активности на осигурителни агенти и осигурителни 

посредници; 

2) Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје, со 

регистрирано седиште на Борис Трајковски бр. 62, Кисела Вода, Скопје, Северна 

Македонија, активно во Неживотно осигурување; и  

3) Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп 

Скопје, со регистрирано седиште на 11-ти Октомври бр. 25, кат 8, Центар, Скопје, 

Северна Македонија, активно во Животно осигурување.  

 

Теледок Холдинг ГмбХ е владејачко друштво на Теледок групата. Теледок Холдинг 

примарно е активен во посредување на медицински консултации и медицинска помош по 

телефон или преку видео и медицинска помош по телефон и видео.  

Теледок Холдинг ГмбХ има индиректна сопственост на мнозинско капитално учество во 

едно регистрирано зависно друштво во Република Северна Македонија - Друштво за 

трговија и услуги Теледоц МК ДОО Скопје, со седиште во Загребска бр. 28-б, Центар, 

Скопје, Северна Македонија, чија регистрирана деловна активност е - Други истражувања 



и експериментален развој во природните техничките и технолошките науки. 

За целите на Известувањето, релевантниот пазар на производи може да се дефинира како 

пазар на услуги на посредување во областа на медицински консултации, здравствена 

заштита преку видео и телефонски разговор со клиенти, додека релевантниот географски 

пазар може да се дефинира како најмалку 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 10 дена од денот на објавување на ова известување. 

 

15.04.2021 година  

     Скопје 


