
Известување за концентрација со која Волутион Вентилатион Гроуп Лимитед Англија 

стекнува контрола над ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДОО Битола, Северна Македонија, ЕРИ 

ЦОРПОРАТИОН С.Р.Л., Италија, ЕНЕРЏИ РЕКАВЕРИ ИНДУСТРИС ТРЕЈДИНГ СЛУ, 

Шпанија и над ЕНЕРЏИ РЕКАВЕРИ ИНДУСТРИС ЦОРПОРАТИОН ЛИМИТЕД, 

Обединето Кралство 

(предмет бр. 08-92/2021) 

 

 

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 13.08.2021 година, до Комисијата за 

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

стекнувањето на самостојна контрола од страна на Волутион Вентилатион Гроуп Лимитед 

(Volution Ventilation Group Limited), со регистрирано седиште на Ц/О Волутион Гроуп Плц, 

Флеминг Веј, Кравлеу, Западен Сасекс, Англија, РХ10 9УХ,над Друштво за производство, 

трговија и услуги ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДОО Битола, со регистрирано седиште на Индустриска 

бр. 30, Битола, Северна Македонија, ЕРИ ЦОРПОРАТИОН С.Р.Л. (ERI CORPORATION S.RL.) со 

регистрирано седиште на Виа Модиглиани 90, 81031 Аверса, Италија,  ЕНЕРЏИ РЕКАВЕРИ 

ИНДУСТРИС ТРЕЈДИНГ СЛУ (ENERGY RECOVERY INDUSTRIES TRADING SLU), со 

регистрирано седиште на Калле Пере Дезкаллар 1 Нет 11 Планта 2, 07003 Палма де Мајорка, Иллес 

Балеарс, Шпанија, и ЕНЕРЏИ РЕКАВЕРИ ИНДУСТРИС ЦОРПОРАТИОН ЛИМИТЕД 

(ENERGY RECOVERY INDUSTRIES CORPORATION LIMITED), со регистрирано седиште на 15 

Ашфилд, Консетт, Обединето Кралство, ДХ8 0РФ. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Волутион Вентилатион Гроуп Лимитед (Volution Ventilation Group Limited), припаѓа на 

Волутион групацијата на друштва („Волутион Група“), со Волутион Гроуп плц (Volution Ventilation 

plc),со регистрирано седиште на Флеминг Веј, Кравлеу, Западен Сасекс, Англија, РХ10 9УХ, како 

крајно владејачко (матично) друштво. Волутион Груоп плц е компанија која котира на Лондонската 

берза и е водечки снабдувач на производи за вентилација примарно на пазарите во Обединетото 

Кралство, континентална Европа и Австралазија. Портфолиото на производи на Волутион Групата 

може да се класифицира во следните четири сегменти: резиденцијална вентилација, комерцијална 

вентилација, останати производи и Торин-Сифан. 

 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕРИ ЦОРПОРАТИОН ДОО Битола дизајнира и 

произведува топлотни разменувачи на воздух што се користат во системите за вентилација како 

елементи за заштеда на енергија во резиденцијални и индустриски објекти. 

ЕРИ ЦОРПОРАТИОН С.Р.Л., ЕНЕРЏИ РЕКАВЕРИ ИНДУСТРИС ТРЕЈДИНГ СЛУ и 

ЕНЕРЏИ РЕКАВЕРИ ИНДУСТРИС ЦОРПОРАТИОН ЛИМИТЕД се бават со маркетинг, 

продажба и дистрибуција на произведените топлотни разменувачи на воздух од ЕРИ 

ЦОРПОРАТИОН ДОО Битола. 

 

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

би можел да се дефинира  пазар на алуминиумски разменувачи на топлина кај вентилациски системи 

за резиденцијални и индустриски објекти 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. 

 

 

16.08.2021 година  

     Скопје 


