
Известување за концентрација со која Нетцетера Гроуп АГ (Netcetera Group AG) 

Цирих, Швајцарија стекнува целосна контрола над Роут Ранк СА (Route Rank SA) 

Лозана, Швајцарија  

(предмет бр. 08-87/2022) 

 

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 12.05.2022 година, а дополнето 

на 13.05.2022 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за 

концентрација со која Нетцетера Гроуп АГ (Netcetera Group AG) со регистрирано 

седиште на ул Ул. Ципрессенштрасе 71, Цирих, Швајцарија се стекнува со 100% од 

сопственичките права-удели во Роут Ранк СА (Route Rank SA) со регистрирано седиште 

на Ул. Парк Сциентифик ЕПФЛ, ПСЕ-1, 1015 Лозана, Швајцарија. 

 

Нетцетера Гроуп АГ нуди услуги на информатичко општество и развој на дигитални 

производи. 

 

Нетцетера Гроуп АГ е присутна на пазарот во Република Северна Македонија како 

единствен основач во следното друштво со учество од 100%: Нетцетера ДООЕЛ Скопје со 

регистрирано седиште на Ул. Партизански Одреди бр. 72 А, 1000 Скопје и предмет на 

работење компјутерско програмирање. Дополнително, Нетцетера Гроуп АГ е присутна на 

пазарот во Република Северна Македонија како содружник во следното друштво со 

учество од 50%: Блокверс ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Ул. Анкарска бр. 18/1 

А, 1000 Скопје и предмет на работење  компјутерско програмирање 

Роут Ранк СА се занимава со развој и комерцијализација на информатички програми.  

Роут Ранк СА не е присутно на пазарот во Република Северна Македонија. 

Според подносителот, оваа концентрација се однесува на следниот релевантен пазар: 

пазар на софтверска индустрија во областа на мобилност и транзит  (пр. Агенции за јавен 

транспорт, градови, региони и корпоративни клиенти со потреби на мобилност), додека 

релевантни географски пазари се Швајцарија, Австрија и Германија како примарни пазари 

со можност за проширување на други европски држави 

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. 

 

16.05.2022 година  

     Скопје 


