
Известување за концентрација со која Генерали Азија Н.В, Холандија ќе стекне контрола 

над АКСА Афин Лајф Иншуранс Берхад, Малезија, АКСА Афин Генерал Иншуранс Берхад, 

Малезија и МПИ Генерал Иншуранс Берхад, Малезија 

(предмет бр. 08-91/2021) 

 

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 12.08.2021 година, до Комисијата за 

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

со единствена контрола од страна на Генерали Азија Н.В., со регистрирано седиште на 

АлпхаТовер, кат 20, Де Ентрее 91, Амстердам, Ноорд-Холланд 1101БХ, Холандија ( „Генерали 

Азија“) над: 

 

i) АКСА Афин Лајф Иншуранс Берхад, со регистрирано седиште на 8ми кат ЧуланТовер бр. 

3, ЈаланКонлај, 50450, Куала Лумпур, Сојузни Територии, Малезија (“ААЛИ”); 

ii) АКСА Афин Генерал Иншуранс Берхад, со регистрирано седиште на приземје, Висма 

Бустед, 71, Јалан Раџа Чулан, 50200 Куала Лумпур, Сојузни Територии, Малезија (“ААГИ”); 

и  

iii) МПИ Генерал Иншуранс Берхад, со регистрирано седиште на 39ти кат, Менара Мулти-

Прпс, Капитал Сквер, Бр. 8, ЈаланМунши Абдула, 50100 Куала Лумпур, Сојузни Територии, 

Малезија (“МПИ Генерали”), 

 

каде што сите овие трансакции кои резултираат со стекнување на единствена контрола над ААЛИ, 

ААГИ и МПИ Генерали од страна на Генерали Азија се договорно условени и претставуваат 

единствена концентрација во смисла на член 12 став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата. 

. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Генерали Азија е дел од Генерали Групацијата, меѓународна групација на компании активни на 

пазарот на осигурување (сите активности на “животно”, и “неживотно” осигурување и 

реосигурување) и во финансискиот сектор. Генерали Групацијата е присутна во повеќе од 50 држави 

во светот, со повеќе од 400 зависни друштва. Генерали Азија претставува зависно друштво кое е во 

целосна индиректна сопственост на Асикурациони Генерали С.п.А., со регистрирано седиште на 

ПиацаДукадељиАбруци бр. 2, Трст (“Асикурациони Генерали”). Генерали Азија е инвестициона 

холдинг компанија чија главна дејност е да ги поседува удели на Асикурациони Генерали во 

нејзините зависни друштва и друштва на заеднички вложувања, кои главно се занимаваат со 

животно и неживотно осигурување, како и реосигурување, во Азија, имено: Хонг Конг САР, 

Сингапур, Индонезија, Малезија, Филипините и Тајланд. 

 

Во Северна Македонија, Генерали Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку 

нејзиното зависно друштво ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје, друштво за управување со 

инвестициски фондови, со седиште на Бул. Партизански Одреди бр. 14А/1-2, Скопје, кое е активно 

во секторот за управување со инвестициски фондови. 

 

ААЛИ е друштво на заедничко вложување помеѓу Афин Холдингс Берхад и АКСА Групација, кои 

обезбедуваат животно осигурување на потрошувачи од Малезија. ААЛИ нема регистрирано 

корпоративно присуство во Северна Македонија ниту има остварени приходи на пазарите во 

Северна Македонија.  

 

ААГИ е друштво на заедничко вложување помеѓу Афин Холдингс Берхад и АКСА Групација, и е 

главно активно во реосигурување на сите класи на генерално осигурување во Малезија. ААГИ нема 

регистрирано корпоративно присуство во Северна Македонија ниту има остварени приходи на 

пазарите во Северна Македонија.  



 

МПИ Генерали е друштво на заедничко вложување помеѓу Мулти-Прпс Капитал Холдингс Берхад 

и Генерали Азија. МПИ Генерали се занимава со реосигурување на сите класи на генерално 

осигурување во Малезијa, вклучувајќи осигурување на имот, патничко осигурување, осигурување 

од несреќи и осигурување на патничко возило. 

 

 

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

би можел да се дефинира пазарот на осигурување (животно и неживотно) воМалезија. 

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 


