
Известување за концентрација со која ККЦГ Технологиес д.о.о., Прага 6, Чешка 

Република има намера да стекне самостојна контрола над Арицома Гроуп а.д. Прага 

Чешка Република 

(предмет бр. 08-97/2021) 

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 25.08.2021 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која ККЦГ 

Технологиес д.о.о., со регистрирано седиште на адреса Европска 866/71, Воковице, 160 00 

Прага 6, Чешка Република има намера да стекне самостојна контрола над друштвото 

Арицома Гроуп а.д., со седиште на адреса Либалова 2348/1, Ходов, 149 00 Прага 4, Чешка 

Република. 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

ККЦГ Технологиес е друштво кое припаѓа на ККЦГ групацијата. 

ККЦГ Групацијата инвестира во различни деловни области, вклучително и во лотарија и 

игри на среќа, нафта и гас, недвижности и информациски технологии. Групацијата управува 

со повеќе од 30 компании во 18 земји низ светот.  

Во Северна Македонија, ККЦГ Групацијата е присутна првенствено на пазарот на 

управување со терминали за видеолотарија, преку следните друштва: 

- КАСИНОС АУСТРИА ИНТЕРНАТИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје; 

- Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република 

Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје. 

Дополнително, ККЦГ Групацијата има извесни активности во Северна Македонија и преку 

контрола на Сеавус Групацијата. Во Северна Македонија, Сеавус Групацијата ги има 

следните друштва: 

- СЕАВУС ДООЕЛ Скопје; 

- СЕАВУС ЕДУКАТИВЕН И РАЗВОЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје. 

Во Северна Македонија, Сеавус Групацијата е активна во полето на ИТ-услугите на клиенти 

на Сеавус Групацијата, директно или како подизведувачи на други лица од групацијата кои 

го имаат директниот контакт со крајниот клиент. 

Арицома Гроуп е основното друштво на Арицома групацијата, ИТ групација од Чешка. 

Друштвата од групацијата обезбедуваат различни ИТ услуги, вклучително и ИКТ 

инфраструктура и онлајн складирање на информации, имплементација на информатички 

системи, развој на софтвер, ИКТ безбедност и аутсорсирање на комплексна 

инфраструктура. 

Арицома нема деловни активности во Северна Македонија и нема остварено промет во 

Северна Македонија во 2020 година. 

Пред спроведување на планираната концентрација, Арицома е контролирано заеднички од 

ККЦГ Групацијата (со удел од 70%) и чешката компанија БЈООРГЕА а.д. (со удел од 30%). 



Со предметната трансакција, ККЦГ Групаијата ќе го стекне уделот од 30% во Арицома од 

БЈООРГЕА а.д. На тој начин, ККЦГ Групацијата ќе се стекне со 100% од уделите и со 

целосна контрола на Арицома. 

Релевантен пазар за концентрацијата е пазарот на ИТ услуги во 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. 

 

 

 

31.08.2021 година  

     Скопје 

 


