
Известување за концентрација помеѓу Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт, Унгарија и 

Миспол С.А. Полска (предмет бр. 08-88/2021) 

 

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 06.08.2021 година, до Комисијата за 

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

на единствена контрола од Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт, со седиште на Пушкаш Тивадар 

утца 14, 2040 Будаорс, Унгарија,  над Миспол С.А. со седиште на Октова 1, 15-399 Биалисток, 

Полска, по пат на стекнување на акции. Миспол С.А. е единствен содружник во КСК БОНО с.р.о со 

седиште на Хеманице 29, Хежманице, Чешка. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт, е индиректна подружница на Артемис Мидко со седиште 

на Сент Џејмс Сквер бр.21, Лондон, Велика Британија. Артемис Мидко е во сопственост и 

контролиран од фондови управивани од  Цинвен Капитал Менаџмент (VI)Генерален Партнер 

Лимитед, ниво 4 Мил Корт Ла Шарротери Сент Питер Порт Гернзи. Партнер ин Пет Фоод Хунгариа 

Кфт е компанија за храна за домашни миленици која произведува низа брендирани производи за 

домашни миленици и производи за трговците на мало, кои ги доставува до супермаркети, 

специјализирани продавници за домашни миленици и ветеринари.  

Во Република Северна Македонија, Партнер ин Пет Фоод Хунгариа Кфт е активна во снабдување 

со подготвена храна за домашни миленици преку директно снабдување до трговците на мало и 

преку дистрибутивната мрежа на дистрибутери (трети страни). 

Миспол С.А. е активно во производство на храна за домашни миленици. Миспол С.А.нема 

остварено продажба на индустриска (подготвена) храна за домашни миленици во Република 

Северна Македонија во 2019 и 2020 година. 

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

би можел да се дефинира  пазарот на индустриска (подготвена) храна за домашни миленици во 

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. 

 

 

10.08.2021 година,     Скопје 


