
Известување за концентрација со која Смартфит Капа Италија С.П.А, Милано, Италија ќе 

стекне контрола над Каритера ди Верзуоло, Милано, Италија 

 (предмет бр. 08-90/2021) 

 

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 доставено известување за концентрација која се однесува на 

стекнување на контрола од страна на Смартфит Капа Италиа С.П.А, со регистрирано седиште на 

адреса Виа Винченцо Монти 12, Милано, Италија врз Картиера ди Верзуоло, со регистрирано 

седиште на адреса Виа Бенињо Креспи, поштенски број 20159, Милано, Италија,. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Смартфит Капа Италија С.П.А - („СКИ“) е на чело на работењето на Смарфит Капа Груп во 

Италија. СКИ е активна во производството и маркетинг на хартија за пакување, отпадна хартија, 

брановидна и литографски пакувања, и дизајн, производство, монтажа, продажба и/или издавање 

механизирани решенија за пакување. Производството на брановидна амбалажи е основната дејност 

на СКИ. 

СКИ е контролирана од Смарфит Капа Груп плц - („СКГ“), ирското матично друштво на 

групацијата, котирано на берзите во Даблин и Лондон и вклучено во индексот FTSE 100. СКГ е 

активна во индустријата за брановидна пкаувања и произведува решенија за хартиени пакувања на 

глобално ниво. Седиштето на СКГ е во Даблин, Ирска.  

СКГ нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Република Северна Македонија. 

Каритера ди Верзуоло е бизнис составен од (1) Фабрика за хартија и (2) Фабрика за когенерација, 

лоцирано во Верзуоло, Италија, во моментов директно и/или индиректно контролирано од Бурго 

Груп С.п.А. - („Бурго“). По завршувањето на конверзијата на почетокот на 2020 година, фабриката 

произведува картони, односно хартија за коругатори, користејќи само рециклирани влакна. 

Фабриката за когенерација се наоѓа во Фабриката за хартија и е дизајнирана да ги покрие 

енергетските потреби на Фабриката за хартија. 

Бурго е производител на пулпа и хартија. Дејностите на Бурго се фокусираат на производство на 

обложена графичка хартија, главно за списанија и весници со различни оценки и квалитети 

(механичка обложена хартија и обложена хартија без дрво), необложена графичка хартија, главно 

за книги и канцелариски материјал (необложена хартија без дрво), пулпа од кратки влакна, од која 

поголемиот дел се користи за производство на интерна графичка хартија, специјална хартија, главно 

за пакување и етикети, и рециклирани картони за пакување, што ги користат монтерите на кафеави 

кутии. Покрај тоа, Бурго исто така спроведува активности за факторинг и е активен во енергетскиот 

сектор. 

Каритера ди Верзуоло нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Република 

Северна Македонија. 

Подносителот смета дека како релевантен пазар би можел да се дефинира пазар за брановидна 

материјали за пакување. Релевантниот географски пазар треба да се дефинира како 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 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. 

23.08.2021 година, Скопје 


