
Известување за концентрација со која НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД Англија 

ќе стекне целосна сопственост врз  ЛЕДО плус д.о.о. Заграб, Хрватска; Фриком доо 

Београд, Србија; ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, Македонија; 

 ЛЕДО д.о.о. Читлук, БиХ; ИРИДА д.о.о Дарувар, Хрватска; ЛЕДО производител и 

дистрибутер на сладолед и замрзната храна, друштво со ограничена одговорност, 

Унгарија; ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, замрзната храна и услуги, д.о.о. 

Словенија; Друштво за производство, промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. 

Подгорица и „Ледо“ Ш.п.к.Косово 

(предмет бр. 08-53/2021) 

 

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 02.04.2021 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која НОМАД ФУДС 

ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД Англија ќе стекне целосна сопственост врз  ЛЕДО плус д.о.о. Заграб, 

Хрватска; Фриком доо Београд, Србија; ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево, 

Македонија; ЛЕДО д.о.о. Читлук, БиХ; ИРИДА д.о.о Дарувар, Хрватска; ЛЕДО 

производител и дистрибутер на сладолед и замрзната храна, друштво со ограничена 

одговорност, Унгарија; ЛЕДО, друштво за трговија со сладолед, замрзната храна и услуги, 

д.о.о. Словенија; Друштво за производство, промет со стоки и услуги „Ледо“ д.о.о. 

Подгорица и „Ледо“ Ш.п.к.Косово. 

 

НОМАД ФУДС ЕУРОПЕ ЛИМИТЕД е друштво кое работи од 2015 година на пазарот на 

замрзната храна која вклучува различни производи како што се замрзната риба и зеленчук 

и готови јадења. 

НОМАД ФУДС ЛИМИТЕД е владејачкото друштво на Номад Фудс Групата на која припаѓа 

Номад Фудс Еуропе Лимитед. Номад Фудс Групата има портфолио од неколку иконски 

брендови кои раскажуваат историја која датира од почетокот на 20 век, како што се Aunt 

Bessie’s, Belviva, Birds Eye, Findus, Goodfella’s, iglo и La Cocinera. Номад Фудс Групата 

остварува најголем дел од своите приходи од продажбата на замрзната риба и зеленчук на 

западноевропскиот пазар. Другите категории, како готови јадења, замрзната живина и пица, 

учествуваат во приходите и имаат тенденција да бидат локални по природа. 

Целните друштва се во целосна сопственост на ФОРТЕНОВА ГРУПА Д.Д., д.д. 

(FORTENOVA GRUPA D.D., d.d.,), акционерско друштво основано во Хрватска со седиште 

во Маријана Чавица 1, 10000, Загреб, Хрватска (Marijana Čavića 1, 10000, Zagreb, Croatia), 

регистрирано од Судскиот регистар на Трговскиот суд во Загреб под бр. (МБС) 081179147, 

личен идентификациски број 88035992407 („ФОРТЕНОВА ГРУПА Д.Д“). 

ФОРТЕНОВА ГРУПА Д.Д. работи во три основни деловни сегменти: (i) сегмент за 

малопродажба и трговија на големо - кој опфаќа малопродажба на намирници и производи 

за широка потрошувачка, малопродажен киоск за весници/синџир на киосци и трговија на 

големо со намирници и производи за широка потрошувачка за хотели, клиенти во ресторани 

и кафулиња; (ii) сегмент за производство и дистрибуција на храна - чие производно 

портфолио вклучува минерална вода, сладолед, друга замрзната харана, масло, маргарин и 

мајонез; и (iii) земјоделски сегмент - чии активности вклучуваат производство на житни 

култури, култури за добивање масла, сирење, свежо овошје и зеленчук, како и работење на 



сточарски фарми. 

 

Друштвото за трговија и услуги ФРИКОМ БЕОГРАД ДООЕЛ Чучер Сандево („Фриком 

МК“), со седиште на 20 бр. 243-а, Бразда, Чучер Сандево, Република Северна Македонија е 

зависно друштво на ФОРТЕНОВА ГРУПА Д.Д. регистрирана во Северна Македонија. 

Фриком МК е дистрибутер на замрзнати прехранбени производи Фриком и Ледо во Северна 

Македонија. Портфолиото на Фриком во Северна Македонија вклучува: сладоледи, 

замрзнат зеленчук и овошје, замрзнато пециво, замрзнати готови јадења и замрзната риба. 

Портфолиото на Ледо во Северна Македонија вклучува: сладоледи. 

За целите на Известувањето, релевантните пазари на производи може да се дефинираат како 

пазар за производство и трговија на големо на сладолед и пазар за производство и трговија 

на големо со секаков друг вид на замрзната храна, додека дефиницијата за релевантниот 

географски пазар може да се остави отворена бидејќи активностите на учесниците во 

концентрацијата не се преклопуваат на пазарот на 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. 

 

05.04.2021 година  

     Скопје 


