
Njoftimi i përqendrimit me të cilin GENERALI SFC S.a.r.l. nga Principata  e Madhe e Luksemburgut 

dhe  Shoqëria e Komandave KURA Fermungensfervaltung G.m.b.H. & Ko. nga Gjermania do të 

fitojnë kontroll të përbashkët mbi T-C PEP Properti S.a.r.l. nga Luksemburgu 

(lënda nr. 08-143 / 2022) 

Në përputhje  me nenin 15 të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” nr. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18), më 25.10.2022, në Komisionin për 

Mbrojtjen e Konkurrencës është dorëzuar njoftimi i përqendrimit, i cili i referohet fitimit të kontrollit 

të përbashkët nga GENERALI SFC S.a.r.l. me seli ne Bulevardin F.V. Rajfajzen nr. 15, Luksemburg, 

Principata e Madhe  e Luksemburgut dhe Shoqëria e Komandave KURA Fermungensfervaltung 

G.m.b.H. & Ko me seli të regjistruar në Zaseler Dam 39 a, 22395 Hamburg, Gjermani mbi shoqërinë T-

C PEP Properti S.a.r.l. me seli ne rrugen Hildegard fon Bingen nr. 1, Luksemburg, Principata e Madhe e 

Luksemburgut. 

-GENERALI SFC S.a.r.l. është një subjekt i lidhur i Grupit Generali, aktiv në sektorin e sigurimeve dhe 

financave. Grupi Generali aktualisht operon kryesisht në Evropën Perëndimore dhe në vendet 

kryesore të Evropës Qendrore dhe Lindore. Jashtë BE-së, ajo është gjithashtu aktive në Zvicër, Brazil 

dhe Argjentinë, Kinë dhe vende të caktuara në Lindjen e Largët. 

GENERALI SFC S.a.r.l. është e pranishme në Maqedoninë e Veriut përmes Shoqërisë për menaxhimin 

e fondeve të hapura dhe të mbyllura të investimeve GENERALI INVESTEMNTS AD Shkup me seli në 

adresën bul. Partizanski  Odredi nr. 14A-1/2 Shkup dhe me aktivitet të regjistruar - Veprimtaritë e 

menaxhimit të fondeve. 

-Shoqëria e Komandave KURA Fermungensfervaltung G.m.b.H. & Co është aksionari i vetëm i Grupit 

ECE. ECE është aktiv në shërbimet e konsulencës dhe agjencisë në lidhje me blerjen, zhvillimin, 

planifikimin dhe ndërtimin e pronave komerciale dhe pasurive të tjera të paluajtshme, si dhe dhënien 

me qira, administrimin, menaxhimin dhe shitjen e pronave të tilla. Fokusi i aktiviteteve të ECE është 

në pronat e paluajtshme në sektorët komercial, të zyrës, trafikut, hotelieres, rezidenciale dhe 

industriale. 

-T-C PEP Properti S.a.r.l. zotëron pasuri të paluajtshme në Munih, Gjermani. Në pasurinë e 

paluajtshme gjendet një qendër tregtare e njohur si PEP Ajnkaufscenter Nojperlah me adresë në 

Tomas-Deller-Shtrase 8, 10, 12, Fon-Knoeringen Shtrase 1 dhe Olenhauershtrase 6, Munih, Gjermani. 

Në bazë të shqyrtimit paraprak, Komisioni konstatoi se përqendrimi në fjalë mund të bie nën dispozitat  

të Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës. Megjithatë, vendimi përfundimtar për këtë çështje është i 

rezervuar. 

Komisioni fton palët e treta të interesuara të paraqesin vërejtjet dhe mendimet në lidhje me këtë 
përqendrim te Komisioni. Vërejtjet dhe mendimet e palëve të treta të interesuar mund të dërgohen 
edhe me faks: 02 3296 466, në adresën: rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54, Shkup ose me email: 
kzk@kzk.gov.mk dhe të njëjtat duhet të arrijnë te Komisioni në afat prej 10 ditëve nga dita e publikimit 
të këtij njoftimi. 
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