
Известување за концентрација со која АС ИутеКредит Европа,Талин, Хаарју 

Мааконд, Област Кекслина, Естонија стекнува целосна контрола над ЕНЕРГБАНК 

Комерцијална акционерска банка, Кишињев, Република Молдавија. 

 (предмет бр. 08-95/2022) 

 

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 08.06.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која АС 

ИутеКредит Европа (AS IuteCredit Europe), со седиште на Маакри ТН бр.19/1, 10145 

Талин, Хаарју Мааконд, Област Кекслина се стекнува со целосна контрола над 

ЕНЕРГБАНК Комерцијална акционерска банка, со седиште во Кишињев на улица 

Тигхина 23/3, Република Молдавија. 

 

АС ИутеКредит Европа е холдинг друштво за компаниите во ИутеКредит Групацијата 

чија главна дејност е одобрување на потрошувачки кредити и останати финансиски услуги 

преку своите 100% поседувани подружници во Молдавија, Албанија, Македонија, 

Бугарија и Босна и Херцеговина. Заклучно со 31 декември 2021 година, ИутеКредит 

Групацијата се состои од девет претпријатија. 

На територијата на Република Северна Македонија АС ИутеКредит Групацијата е 

присутна преку својата подружница Иуте Кредит Македонија ДООЕЛ Скопје, 

лиценцирано финансиско друштво со главна дејност одобрување на кредити и издавање и 

администрирање на кредитни картички. 

Енергбанк Комерцијална акционерска банка е комерцијална банка основана во 1997 

година и листирана на берзата во Молдавија. Енергбанк е активна на финансискиот пазар 

во Молдавија со мрежа од 45 експозитури. Обезбедува банкарски услуги за население и 

правни лица, како кредити, сметки, домашен и меѓународен платен промет, електронско 

банкарство и платежни картички. 

Енергабанк Комерцијална акционерска банка нема ниту своја регистрирана подружница 

во Македонија нити претставништво, а исто така нема деловна активност во Македонија и 

не остварува приход во Македонија во 2021 година. 

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. 

 

14.06.2022 година  

     Скопје 


