
Известување за концентрација со која Миндскуаред а.с., Прага, Република Чешка ќе 

стекне целосна контрола над Свеетспот ЦЗ с.р.о. Прага, Република Чешка. 

(предмет бр. 08-94/2022) 

 

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 06.06.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Миндскуаред 

а.с., ., (Mindsquared a.s.), со седиште на Европска (Evropská)  866/63. Воковице (Vokovice), 

160 00 Прага 6, Република Чешка ќе стекне контрола над Свеетспот ЦЗ с.р.о. (Sweetspot 

CZ s.r.o), со седиште на Вашингтонова (Washingtonova) 1599/17, Нове Место (Nové Město), 

110 00 Прага 1, Република Чешка.  

 

Миндскуаред а.с., (Mindsquared a.s.), припаѓа на ККЦГ Групацијата. ККЦГ Групацијата 

инвестира во различни деловни области, вклучувајќи лотарии и игри на среќа, нафта и гас, 

недвижности, индустрии и паметни технологии. Групацијата менаџира со повеќе од 30 

компании во 18 држави во светот. 

Во Република Северна Македонија, ККЦГ Групацијата е присутна преку следните 

друштва: 

 Друштвото за приредување на игри на среќа КАСИНОС АУСТРИА 

ИНТЕРНАТИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со предмет на 

работење/приоритетна дејност - Дејности на коцкање и обложување; 

 Друштвото за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република 

Македонија – КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје, со предмет на 

работење/приоритетна дејност - Дејности на коцкање и обложување; 

 Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје, со предмет на 

работење/приоритетна дејност - Компјутерско програмирање; и  

 Друштво за едукација СЕАВУС ЕДУКАТИВЕН И РАЗВОЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ 

Скопје, со предмет на работење/приоритетна дејност - Друго образование, 

неспомнато на друго место. 

 

Целно друштво во трансакцијата е Свеетспот ЦЗ с.р.о. (Sweetspot CZ s.r.o), со седиште на 

Вашингтонова (Washingtonova) 1599/17, Нове Место (Nové Město), 110 00 Прага 1, 

Република Чешка.  

 

Свеетспот ЦЗ с.р.о. (Sweetspot CZ s.r.o) е активна медија и маркетинг агенцијата која 

обезбедува стратешки услуги за дигитални медиуми со целосна услуга, како што се: 

стратешко планирање на дигитални медиуми, стратешко купување дигитални медиуми, 

управување со дигитални кампањи, програмски медиумски услуги - RTB, PPC, услуги за 

социјални медиуми - платена веб-аналитика на социјални медиуми / анализа на податоци 

и истражување и развој во горенаведените полиња. 

 

Свеетспот ЦЗ с.р.о. (Sweetspot CZ s.r.o) дава услуги на клиенти во Република Чешка и не e 

застапен на пазарот на Република Северна Македонија непосредно или преку зависни 

друштва.  



Релевантниот пазар на концентрацијата е пазарот на услуги од информатичка технологија 

во Република Северна Македонија. 

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 

 


