Известување за концентрација која се однесува на стекнување заедничка контрола
од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., Блед, Словенија и АЛФИ
ПЕ д.о.о. специјализиран инвестициски фонд к.д. Љубљана, Словенија над МДТ&Т
ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКА ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА
Д.О.О., Марибор, Словенија, со зависното друштво ШУБИЦ-ДИАБЕТОЛОГИЈА
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Д.О.О., Марибор, Словенија
(предмет бр. 08-79/2021)
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 20.07.2021 година, Комисијата
за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на
стекнување заедничка контрола од страна на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., со
седиште на Под Скало 4, 4260, Блед, Словенија и АЛФИ ПЕ д.о.о. специјализиран
инвестициски фонд к.д. со седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија
над МДТ&Т ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКА ДИЈАГНОСТИКА, ТЕРАПИЈА И
ТЕХНОЛОГИЈА Д.О.О., Лавричева 1, 2000 Марибор, Словенија со зависното друштво
ШУБИЦ-ДИАБЕТОЛОГИЈА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Д.О.О., Лавричева 1, 2000 Марибор,
Словенија .
Директни акционери на Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., се Заваровалница
Триглав (40.0656%) и Позаваровалница Сава (40.0656%) и со тоа ќе се стекнат со
индиректна контрола над Целното Друштво.
Позаваровалница Сава е крајно матично друштво на Сава Осигурување Групата. Сава
Осигурување Групата има три поврзани друштва во Македонија: Сава Осигурување АД
Скопје со ЕМБС 4778529, Сава Пензиско Друштво АД Скопје со ЕМБС 5989434 и Сава
Стејшн ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 7005350.
Заваровалница Триглав е крајно матично друштво на Триглав Групата. Триглав Групата
моментално има три поврзани друштва во Македонија: Триглав Осигурување АД Скопје со
ЕМБС 4691130, Триглав Осигурување Живот АД Скопје со ЕМБС 4691130 и Триглав
пензиско друштво АД Скопје со ЕМБС 7344228.
Дијагностички центар Вила Богатин е основан во 1992 и со тоа е првиот дијагностички
центар во Словенија. На почетокот, неговата главна активност беше гастроентерологија; во
годините што следеа, неговиот обем на активности се зголемуваше. Денес, единици на
Подносителот функционираат во Блед, Љубљана и Ново место.
Дијагностички центар Вила Богатин ги обезбедува следните медицински клиники на
пациентите:
гастроентерологија, урологија, кардиологија, ортопедија,
Х-зраци и
ултразвук, алергологија, тиреологија, клиника за остеопороза, дерматологија, гинекологија,
консултации за исхрана.

Дијагностички центар Вила Богатин д.о.о., нема поврзани друштва со седиште надвор од
Словенија.
АЛФИ ПЕ д.о.о. СИФ к.д. еден од директните Стекнувачи во Концентрацијата се наоѓа под
непосредна контрола на друштвото АФИ ПЕ, управување со алтернативни инвестициски
фондови д.о.о., Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија („АЛФИ ПЕ“).
Претежна дејност на АЛФИ ПЕ д.о.о. СИФ к.д. e старателски фондови (трустови),
инвестициони фондови и слични финансиски ентитети. Претежна дејност на АЛФИ ПЕ е
управување со фондови. АЛФИ ПЕ и АЛФИ ПЕ д.о.о. СИФ к.д. во своето работење се
фокусираат во вложување во иновативни и брзорастечки трговски друштва кои имаат
седиште и ја вршат својата активност претежно во Словенија и Хрватска.
АЛФИ ПЕ се наоѓа под контрола на АЛФИ СКЛАДИ, управување со фондови д.о.о. со
седиште на Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија.
АЛФИ ПЕ СИС Групата во Македонија моментално има 2 поврзани друштва: АПОЛЛО
МК ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 6577857 и ПРО КОЛЕКТ ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 6122710.
МДТ & Т пружа услуги воглавно во полето на радиолошката дијагностика (МР, рендген и
ултразвучна дијагностика) која денес е неопходна за проценка за здравствената состојба на
пациентите. Покрај тоа МДТ & Т дава услуги и во областа на тиреологијата. ШУБИЦ дава
услуги во областа на дијабетологијата.
Целното Друштво нема поврзани друштва со седиште надвор од Словенија.
Релевантниот пазар на производи е пазарот на давање на (приватни) задравствени услуги.
Подносителите известуваат дека релевантен географски пазар за концентрацијата треба да
се земе 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.

21.07.2021 година
Скопје

