Известување за концентрација со која Општа кредитна банка а.д. Братислава,
Словачка, Словачка штедилница а.д. Братислава, Словачка, Татра банка а.д.
Братислава Словачка, 365.банк а.д. Братислава, Словачка и Чехословачка
комерцијална банка, а.д. Братислава Словачка основаат заедничко вложување
Монилоги с.р.о, Братислава Словачка
(предмет бр. 08-50/2022)
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 23.02.2022 година, Комисијата
за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Општа
кредитна банка а.д. Братислава, Словачка, (Všeobecná úverová banka, a.s.), со
регистрирано седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 Братислава, Словачка, Словачка
штедилница а.д. Братислава, Словачка (Slovenská sporiteľňa, a.s.), со регистрирано
седиште на адреса Томашикова 48, 832 37, Братислава, Словачка, Татра банка а.д. (Tatra
banka, a.s.), со регистрирано седиште на адреса Хоџово наместие 3, 811 06 Братислава 1,
Словачка, 365.банк, а.д. (365.bank, a. s.), со регистрирано седиште на адреса Двораково
набрежие 4, 811 02 Братислава, Словачка и Чехословачка комерцијална банка, а.д.
Братислава Словачка (Československá obchodná banka, a.s.), со регистрирано седиште на
адреса Жижкова 11, 811 02 Братислава, Словачка основаат заедничко вложување
Монилоги с.р.о, Братислава Словачка (Monilogi s.r.o.), со регистрирано седиште на
адреса Млинске ниви 1, 829 90 Братислава, Словачка.
Општа кредитна банка а.д. Братислава, Словачка е членка на меѓународната Интеса
Санпаоло Групација. Интеса Санпаоло Групацијата е една од најзначајните банкарски
групации во Европа и е меѓу водечките на светско ниво во пласирањето на финансиски
производи и услуги, како за домаќинства така и за компании.
Интеса Санпаоло Групацијата нема свое поврзано друштво во Северна Македонија, ниту
пак е активна на пазарот на Северна Македонија.
Словачка штедилница а.д. Братислава, Словачка е член на меѓународната ЕРСТЕ
Групација. ЕРСТЕ Групацијата е водечка регионална банкарска групација со силен фокус
на Централна и Источна Европа и финансиски производи и услуги кои се нудат како на
домаќинства, така и на компании.
Во Северна Македонија, ЕРСТЕ Групацијата ги има следните поврзани друштва: ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје; - Друштво за лизинг ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО
Скопје; - Друштво за градежништво, трговија и услуги С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје.
Татра банка а.д. е членка на меѓународната Рајфајзен Групација (“Рајфајзен Групација”).
Рајфајзен Групацијата е една од најзначајните регионални банкарски групации, со силен
фокус на Централна и Источна Европа и финансиски производи и услуги кои се нудат
како на домаќинства, така и на компании. Рајфајзен Групацијата нема свое поврзано
друштво во Северна Македонија, ниту пак е активна на пазарот на Северна Македонија.
365.банк а.д. е членка на Ј&Т Фајнанс Групацијата. ЈТФГ е чешка и словачка банкарска и
финансиска групација која е активна во областа на личното и комерцијалното банкарство,
инвестициите во приватен капитал, финансиските пазар и финансиите. Групацијата има
силен фокус на пазарите на Источна Европа и Руската Федерација.
Групацијата нема свое поврзано друштво во Северна Македонија, ниту пак е активна на
пазарот на Северна Македонија.

Чехословачка комерцијална банка, а.д. Братислава Словачка е членка на
меѓународната КБЦ Групација. КБЦ Групацијата е една од водечките финансиски
групации во Европа, која е активна во банкарството, управувањето со средства,
осигурувањето и обезбедување на други услуги преку широка мрежа на агенции и
подружници; и нуди и обезбедува финансиски производи и услуги како на домаќинства 10
така и на компании.
Групацијата нема свое поврзано друштво во Северна Македонија, ниту пак е активна на
пазарот на Северна Македонија.
Планираната концентрација настанува со основање од страна на Подносителите на
Друштво кое настанува со заедничко вложување (joint venture) кое ќе биде активно во
областа на областа на услуги поврзани со готовина во Словачка. Друштвото кое настанува
со заедничко вложување ќе биде основано под називот Монилоги с.р.о. (Monilogi s.r.o.),
со регистрирано седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 Братислава, Словачка.
Друштвото кое настанува со заедничко вложување ќе биде активно единствено во
Словачка и нема да биде вклучено во било какви активности во Северна Македонија.
Релевантен пазар за концентрацијата е пазарот на банкарски услуги во Северна.
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.
25.02.2022 година
Скопје

