
Известување за концентрација со која Гентерм Инкорпорејтед, САД, ќе стекне 

индиректна единствена контрола над Алфмајер Прецизион СЕ, Германија и Космик 

Индустрифервалтунгс унд Фермитунгс ГМБХ, Германија 

(предмет бр. 08-90/2022) 

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 25.04.2022 година, до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која 

се однесува на стекнување на индиректна единствена контрола од страна на Гентерм 

Инкорпорејтед, со регистрирано седиште на 21680 Хагерти Роуд, Нортвил, Мичиген, САД 

над друштвата Алфмајер Прецизион СЕ, со регистрирано седиште на Индустриштрасе 5, 

91757 Тројхтлинген, Германија и Космик Индустрифервалтунгс унд Фермитунгс ГМБХ со 

регистрирано седиште на Индустриштрасе 5, 91757 Тројхтлинген, Германија. 

Гентерм е друштво со седиште во Нортвил, Мичиген, Соединетите Американски Држави и 

е крајното матично друштво на групацијата на друштва Гентерм ("Групација Гентерм"). 

Групацијата Гентерм е глобален развивач и продавач на технологии за термичко 

управување за уреди за греење, ладење и контрола на температурата за различни 

индустрии, вклучително и автомобилската и медицинската индустрија.  

Гентерм има претпријатие-ќерка инкорпорирано во Република Северна Македонија: 

- Гентерм Северна Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, со седиште во ТИРЗ – 

Технолошко индустриска развојна зона, Алинци, Прилеп, Северна Македонија. 

Алфмајер оперира со светски бизнис за системи за комфорно седење и флуидни системи 

за автомобилската индустрија.  

Алфмајер нема регистрирани претпријатија-ќерки или деловни активности во Република 

Северна Македонија. 

Космик е сопственик на недвижности во Тројхтлинген, Германија, каде се наоѓа седиштето 

на Алфмајер. Целната групација нема претпријатија-ќерки или активности во Северна 

Македонија. 

Космик нема регистрирани претпријатија-ќерки или деловни активности во Република 

Северна Македонија. 



По однос на релевантниот пазар на стоки за предметната концентрација, Подносителот 

предлага дека истиот би можел да се дефинира како пазар за системи за комфорно седење 

и флуидни системи за автомобилската индустрија.  

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 сите заинтересирани страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 

страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.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. 

 

03.06.2022 година, Скопје 


