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

Швајцарија стекнува целосна контрола над Процентрик АГ (Procentric AG)  Швајцарија  

(предмет бр. 08-120/2022) 

 

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 12.09.2022 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 целосна контрола над Процентрик АГ (Procentric AG) со регистрирано седиште на 

ул. Пиониер бр.28, 8400 Винтертур (Pionierstrasse No.28, 8400 Winterthur) Швајцарија, по пат на 

купопродажба на удели. 

 

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

 

Нетцетера Гроуп АГ веќе во своја сопственост има 32% од уделот во Процентрик АГ, а со 

склучување на Договорот за купување на удел со Бернард Рух и Марк Шулц ќе се здобие со 

останатите 68% кои во моментов по еднакви 34% ги имаат Бернард Рух и Марк Шулц. 

Нетцетера Гроуп АГ е софтверска компанија основана во 1996 година со седиште во Цирих, 

Швајцарија. Главната понуда која Нетцетера ја нуди на пазарот на корисниците, е развој на 

информатичка технологија (ИТ) со различни ИТ услуги и дигитални продукти.  

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 30%: Блокверс ДОО Скопје, со 

регистрирано седиште на Ул. Анкарска бр. 18/1 А, 1000 Скопје и предмет на работење  

компјутерско програмирање. 

Процентрик АГ е релативно мала софтверска компанија која е фокусирана на специјализирани 

процеси и нуди соодветни комбинирани услуги во тие специјализирани области. Седиштето на 

компанијата е во Винтехур, Швајцарија.  

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. 

 

13.09.2022 година  

     Скопје 


