
Известување за концентрација со која САРАНТИС ПОЛСКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО од Полска 

ќе стекне индивидуална контрола над СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА 

ОДГОВОРНОСТ од Полска 

(предмет бр. 08-69 од 2022 година) 

 

 

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 29.03.2022 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на 

стекнување на индивидуална контрола од страна на САРАНТИС ПОЛСКА АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО со регистрирано седиште ул. "Пулавска" бр. 42 Ц, 05-500 Пјасечно, Полска врз 

друштвото СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ со седиште на 

ул. "Задумана" бр. 11А/4, 02-206 Варшава, Полска и 40% од акциите во друштвото Стела Пек 

Акционерско друштво со регистрирано седиште во Лубартов, Полска. Трансакцијата, исто така, 

вклучува и стекнување индиректна контрола врз подружниците на Стела Пак во Романија и 

Украина. 

САРАНТИС ПОЛСКА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО е акционерско друштво во приватна 

сопственост од Полска, подружница во директна целосна сопственост на ГР. Сарантис С.А. со 

седиште во Амарусион, Грција. ГР Сарантис е субјект кој котира на Берзата во Атина уште од 

1994 година и е матично друштво на Групацијата Сарантис. Групацијата САРАНТИС контролира 

оперативни подружници во десет европски земји - Полска, Романија, Бугарија, Србија, Република 

Чешка, Унгарија, Северна Македонија, Босна, Словачка и Португалија - притоа останувајќи 

меѓународно присутна и водејќи дистрибутивна мрежа преку која извезува во повеќе од 35 земји. 

Групацијата САРАНТИС има едно поврзано лице регистрирано во Северна Македонија-Сарантис 

Скопје ДООЕЛ, Скопје со регистрирано седиште на бул.„8ми Септември” бр. 40/2, Скопје. 

СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ е холдинг друштво 

контролирано од страна на Групацијата Баунти Брендс. СТЕЛА ПЕК ЈУРОП ДРУШТВО СО 

ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ поседува мнозински удел (60%) во Стела Пак - акционерско 

друштво во кое Forum 87 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty има 40% од уделите. Стела Пак е еден од 

најголемите производители на кеси за отпад и дистрибутери на нехемиски производи за чистење и 

хигиена во Европа. Друштвото има 20-годишно искуство во производство и дистрибуција на 

производи со највисок квалитет и во градењето на позицијата на сопствените трговски марки на 

пазарот.  

Покрај Стела Пак, Групацијата ги вклучува Стела Пак Украина  и Стела Пак Романија 

("Групација Стела")(Stella Group). Таа е активна во 33 земји и извозот сочинува околу 44% од 

продажбата (2019 година). Во 2021 година, бројот на вработени во Групацијата Стела изнесуваше 

повеќе од 800 лица. 

Групацијата Стела нема поврзани друштва во Северна Македонија има остварено само минимални 

приходи. 
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