Известување за концентрација со која БАУМИТ ГМБХ Германија стекнува
контрола над САКРЕТ ТРОКЕНБАУШТОФЕ ДР. АРНОЛД ШЕФЕР ГМБХ
Германија
(предмет бр. 08-80/2022)
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 26.04.2022 година, Комисијата
за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која БАУМИТ
ГМБХ Германија со седиште на Рекенберг 12, 87541 Бад Хинделанг Германија стекнува
контрола над САКРЕТ ТРОКЕНБАУШТОФЕ ДР. АРНОЛД ШЕФЕР ГМБХ Германија со
седиште на Остерхагенер 2, 37424 Бад Лаутерберг на Харц, Германија, по пат на
стекнување на акции.
БАУМИТ е германски производител на градежни материјали и снабдувач на брендови за
бои, изолација, гипс, реновирање и подни системи од сув малтер, како и тестени
производи. Покрај тоа, друштвото е активно и во производство на други градежни
производи, маркетинг на овие производи, како и во транспорт и шпедиција. Друштвото е
со седиште во Бад Хинделанг, Германија и има директно присуство / претпријатија-ќерки
на 25 локации во Европа.
Баумит има едно претпријатие-ќерка инкорпорирано во Северна Македонија БАУМИТ
д.o.o.e.л. Скопје, со седиште на Јадранска Магистрала 165, Скопје, Северна Македонија.
САКРЕТ произведува сув малтер, малтер за гипс и градежни хемикалии во своите погони
во Велен, Сарвелинген, Бад Лаутерберг и Нордхаузен (цела Германија). Продава и
Композитен систем за надворешна топлинска изолација (анг. ETICS). Покрај тоа, Целното
друштво ќе го вклучува и Диснер ГмбХ унд Ко.КГ (Diessner GmbH & Co.KG), со седиште
во Темпелхофер Вег 38-42, 12347 Берлин-Бриц, Германија (Tempelhofer Weg 38-42, 12347
Berlin-Britz, Germany) („Диснер“), активно во производството и снабдувањето со боја.
Предложената трансакција се однесува на индустријата за градежни материјали.
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.
06.05.2022 година
Скопје

