
Известување за концентрација со која ПХО П ГмбХ, Германија стекнува самостојна 

контрола над Стора Енсо Максау ГмбХ, Германија 

(предмет бр. 08-133/2022) 

 

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 30.09.2022 година до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со 

која друштвото ПХО П ГмбХ, со седиште на адреса Лангендорфер Штрасе 23, 06667 

Вajсенфелс, Германија стекнува самостојна контрола над друштвото Стора Енсо Максау 

ГмбХ , со регистрирано седиште на Мичерлихштрасе 76187 Карлсруе, Германија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

ПХО П ГмбХ е дел од Шварц групата („Шварц“).  

Шварц е примарно активно во малопродажба на храна во повеќе од 30 држави преку 

ланците за трговија на мало ЛИДЛ и Кауфланд. Почнувајќи од 2018 година, ПХО П ГмбХ е 

вклучено во собирањето, сортирањето, обработувањето и рециклирањето на отпад како 

интегриран давател на улуги во полето на управување со отпад пред неговиот деловен 

оддел одделение ГринСајкл (GreenCycle) и неговиот бренд „ПреЗеро“.  

Шварц е присутна во Република Северна Македонија, преку едно регистрирано зависно 

друштво: 

- Друштво за трговија на мало ЛИДЛ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, со седиште на 

бул. Киро Глигоров бр. 2, 3-ти спрат, МК-1000 општина Гази Баба, Скопје, кое во 

моментот не е активно, но ќе се активира во блиската иднина, односно ќе управува со 

ЛИДЛ продавниците во Република Северна Македонија.  

Стора Енсо Максау ГмбХ припаѓа на Стора Енсо групата на друштва која е глобален 

давател на одржливи решенија за пакување, биоматеријали, дрвени контрукции и хартија.  

Стора Енсо Максау ГмбХ управува со фабрика за производство на хартија во Карлсруе, 

Германија кое се фокусира на производство на суперкалендирана хартија која ја 

испорачува на муштерии во Европската економска област, како и во трети држави. 

Суперкалендирана хартијата која ја произведува Стора Енсо Максау ГмбХ е примарно 

базирана на обновена хартија која ја набавува од снабдувачи, вклучувајќи го Шварц.  

Стора Енсо Максау ГмбХ нема регистрирани зависни друштва во Република Северна 

Македонија, и истото остварило мала продажба на клиенти во Република Северна 



Македонија.  

Подносителот предлага дека релевантниот пазар на производи може да се дефинира 

како пазар за стекнување/купување на обновена хартија и снабдување со 

суперкалендирана хартија. 

Подносителот предлага релевантниот географски пазар за пријавената концентрација 

да се дефинира како целата Европска Унија плус 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 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. 

 

14.10.2022 година, Скопје 


