
Известување за концентрација со која Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, 

СИЦАВ-СИФ, Луксембург и Б Н Б – КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје ќе стекнат 

заедничка контрола над ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје 

(предмет бр. 08-57/2021) 

 

 

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 04.05.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на стекнување 

на заедничка контрола од страна на Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, СИЦАВ-СИФ 

(GreenforGrowthFund, SoutheastEurope SA, SICAV-SIF),со регистрирано седиште на 14, Булевар 

Ројал, Л-2449, Луксембург, и Друштво за производство, промет, посредување и услуги Б Н Б – 

КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Скопје, со регистрирано седиште на ул. Максим Горки бр. 3/А, 

Центар, Скопје, над Друштво за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, 

со регистрирано седиште на Максим Горки бр. 3А, Центар, Скопје. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

 

Грин фор Гроутх Фонд, Југоисточна Европа СА, СИЦАВ-СИФ нема регистрирано присуство во 

Северна Македонија. Неговите активности во Северна Македонија се во согласност со генералните 

цели да обезбеди финансирање за намалување на климатските промени и промовирање на одржлив 

економски раст, примарно преку инвестирање во мерки кои ги намалуваат потрошувачката на 

енергија, употребата на ресурси и CO2 емисиите. 

Б Н Б – КОМПАНИ ДОО Скопје има активности во повеќе области, но главно во енергетскиот 

сектор. БНБ е мнозински сопственик на Друштво за производство на електрична енергија БНБ 

ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, со регистрирано седиште на ул. Максим Горки бр. 3А, 

Центар, Скопје, кое управува со пет проекти за мали хидроцентрали во Северна Македонија. БНБ 

исто така има работено во деловните области како што се градежништво, консалтинг, итн. 

 

ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ Скопје е друштво за посебна намена основано за градење на 36 MW 

ветерен парк на територијата на општините Свети Николе и Штип и има привремен статус на 

повластен производител. 

 

Спред подносителот на известувањето како релевантен пазар на стоки за пријавената концентрација 

би можел да се дефинира  пазар на производство на електрична енергија на 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 адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.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. 

 



 

05.05.2021 година  

     Скопје 


