
Известување за концентрација со која Падди Повер Холдингс Лимитед, Остров Ман стекнува 
единствена контрола над Сингулар Холдинг Лимитед,Малта, СИНГУЛАР ГРОУП ДОО Скопје, 

Република Северна Македонија, Сингулар Груп ЛЛЦ, Грузија и Адванцед Системс ЛЛЦ, Грузија 
(предмет бр. 08-89/2021) 

 
 
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 11.08.2021 година, до Комисијата за 
заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на 
стекнувањето единствена контрола над Сингулар Холдинг Лимитед, со регистрирано седиште на 
Бизнис Центар Таглиаферо, кат 2, хај Стрит Ц/Њ Гајети Лејн, Слиема СЛМ 1551, Малта, СИНГУЛАР 
ГРОУП ДОО Скопје, со регистрирано седиште на ул. Франц Месеснел бр.2, Скопје – Карпош, 
Република Северна Македонија, Сингулар Груп ЛЛЦ, со регистрирано седиште на 2 Зубалашвили, 
Мтатсминда Дистрикт, Тбилиси, Грузија и Адванцед Системс ЛЛЦ, со регистрирано седиште на Стан 
7, Зграда 4, Н51, Вазда-Псхавела Авенија, Ваке Дистрикт, Тбилиси, Грузија од страна на Падди повер 
Холдингс Лимитед, со регистрирано седиште на 2ри кат, Ст. Марис Коурт, 20 Хил Стрит, Доуглас, 
Остров Ман, ИМ1 1ЕУ. 

 
Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 
 
Падди Повер Холдингс Лимитед - (ППХЛ) е холдинг друштво и е зависно друштво во целосна 
сопственост на ФЛАТЕР ЕНТЕРТЕЈМЕНТ АКЦИОНЕРСКО ДРУШВО, акционерско друштво 
регистрирано согласно законите на Ирска, со регистрирана адреса на Белфил офис Парк, Бич Хил 
Роуд, Клонскеј, Даблин 4, Даблин, Ирска, D04 V972, регистрирано под регистарски број 16956, 
глобален оператор за спортско обложување и игри на среќа, чие седиште е во Даблин, Ирска, кое 
вработува повеќе од 14.000 луѓе ширум светот, и кое е матична компанија на Флатер групацијата на 
компании. Подносителот на Известувањето – (ППХЛ) не е присутен на релевантниот пазар во 
Северна Македонија 

Целните друштва кои се ушесници во концентрацијата ја формираат ‘’Сингулар Групацијата’’, и тоа 
Сингулар Холдинг Лимитед, Сингулар Гроуп ДОО, Сингулар Гроуп ЛЛЦ и Адванцед Системс ЛЛЦ. 

Сингулар Холдинг Лимитед, е друштво со ограничена одговорност чија главна цел е да дејствува 
како холдинг компанија, да регистрира, да држи, да купи или на друг начин да стекне акции, 
учество, инвестициски удели во други компании и да продава или на друг начин да располага со 
истите; да обезбедува услуги за управување и финансирање и да учествува во активностите на 
нејзините зависни друштва и поврзани компании. Сингулар Холдинг Лимитед, вклучувајќи го и 
неговото зависно друштво Сингулар Традинг Лимитед, немаат регистрирано корпоративно 
присуство во Северна Македонија. Сингулар Холдинг Лимитед не е активно на ниту еден пазар во 
Северна Македонија. Во 2020 година, Сингулар Традинг Лимитед има остварено приход од клиенти 
во Северна Македонија за услуги за развој на софтвер. 

Сингулар Гроуп ДОО е друштво со ограничена одговорност кое се занимава со активности на 
развивање на софтверски решенија за онлајн игри на среќа. 

Сингулар Гроуп ЛЛЦ е друштво кое се занимава со развој и одржување на софтвер, за целите и 
потребите на Сингулар Групацијата. Сингулар Гроуп ЛЛЦ нема регистрирано корпоративно 
присуство во Северна Македонија и не е активно на кој било пазар во Северна Македонија. 

Адванцед Системс ЛЛЦ е новооснована компанија регистрирана во 2020 година и е активна од 1 
март 2021 година. Адванцед Системс ЛЛЦ е активна само на пазарот во Грузија. Адванцед Системс 
ЛЛЦ обезбедува препродажба на софтвер за игри. Адванцед Системс ЛЛЦ нема регистрирано 



корпоративно присуство во Северна Македонија и не е активно на кој било пазар во Северна 
Македонија. 

Подносителот на известувањето смета дека релевантните пазари на стоки би можеле да се 

дефинираат како пазар на онлајн игри на среќа и пазарот на ИТ услуги. 

Во однос на географскиот опфат на релевантниот пазар за концентрацијата, за целите на ова 

Известување, Подносителот на известувањето предлага релевантниот географски пазар да се 

дефинира како национален. 

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 сите заинтересирани 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., 

 

12.08.2021 година, Скопје 


