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Известување за концентрација со која ТБ Дигитал Сервисес Минхен, Германија има 

намера да стекне единствена контрола врз Лоом Технолоџис ГмбХ Падерборн, 

Германија 

(предмет бр. 08-98/2021) 

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 31.08.2021 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која ТБ Дигитал 

Сервисес ГмбХ (TB Digital Services GmbH), со седиште на ул.Оскар-Шлемер 19-21, 80807 

Менхен, Германија има намера да стекне единствена контрола врз Лоом Технолоџис ГмбХ 

(Loom Technologies GmbH), со седиште на ул. Шулце-Делитш 48, 33100 Падерборн, 

Германија, по пат на купопродажба на удели. 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

ТБ Дигитал Сервисес ГмбХ е друштво активно претежно во дигитално обезбедување на 

мобилност, логистички и транспортни услуги од сите видови, како и производство и 

дистрибуција на поврзани производи. ТБ Дигитал Сервисес е зависно друштво во целосна 

сопственост на ТРАТОН СЕ (TRATON SE), друштво регистрирано во трговскиот регистар 

на Регионалниот суд во Минхен под број ХРБ 246068, со регистрирано седиште на 

ул.Дахауер 641, 80995 Минхен (Dachauer Straße 641, 80995 Munich) (во натамошниот текст: 

„ТРАТОН”). ТРАТОН е под целосна контрола на Фолксваген АГ (Volkswagen AG), јавно 

котирано друштво, регистрирано во трговскиот регистар на Регионалниот суд во 

Брауншвајг под број ХРБ 100484, со регистрирано седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 

Волфсбург, Германија (Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany) (во натамошниот текст: 

„VW AG”). VW AG е владејачко друштво на VW Групацијата. 

VW Групацијата е активна низ целиот свет во развој, производство, маркетинг и продажба 

на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, минибуси, шасии 

за автобуси, дизел мотори, моторцикли, вклучувајќи резервни делови и додатоци за истите, 

како и во дистрибуција на возила. 

VW Групацијата има четири регистрирани зависни друштва во Република Северна 

Македонија, имено:  

 Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Босна и 

Херцеговина бр. 3, Скопје - Бутел, Бутел, кое врши дејност Финансиски лизинг. 

 Акционерско друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ 

БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје - Бутел, 

Бутел, кое врши дејност на застапници во осигурување и осигурителни посредници. 

 Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со 

седиште на ул. Босна и Херцеговина бр. 4, Скопје - Бутел, Бутел, кое врши Трговија 

со автомобили и моторни возила од лесна категорија; и 

 Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз 
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Илинден, со седиште на ул. 34, бр. 7, Илинден, Илинден, кое врши трговија со 

останати моторни возила. 

 

Лоом е информатичко друштво за логистика. Лоом развива и нуди систем за управување со 

транспорт („TMS”) Cartright. Cartright е комплетно софтверско решение за транспорт, 

складишта и канцеларии и обезбедува поддршка на сите релевантни логистички деловни 

процеси. 

 

Страните на предметната концентрација предлагаат релевантниот пазар на производи за 

целите на оваа концентрација да се дефинира како пазар на софтвер за деловни примени. 

Сепак, Страните наведуваат дека точната дефиниција на релевантниот пазар на производи 

може да се остави отворена, бидејќи Предложената трансакција не предизвикува 

загриженост за конкуренцијата под каква било дефиниција на пазарот. 

 

Релевантниот географски пазар треба да биде барем на ниво на Европскиот економски 

простор и ЦЕФТА зоната или пак глобален по обем. 

 

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. 

 

 

 

03.09.2021 година  

     Скопје 

 


