
Njoftimi i përqendrimit me të cilin Çeshka sporitelna, a.d. Republika Çeke fiton kontrollin e vetëm 

mbi ndërmarrjen e biznesit, e cila përfshin portofolin e kredisë dhe mjetet dhe detyrimet 

përkatëse të Sberbank CZ, a.d. në likuidim, Republika Çeke 

(lënda nr. 08-155/2022) 

Sipas  nenit 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 22.11.2022, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës 

pranoi njoftimin e përqendrimit me të cilin Çeshka sporitelna, a.d., me adresë në Olbrahtova 1929/62, 

14000 Pragë 4, Republika Çeke fiton kontrollin e vetëm mbi ndërmarrjen e biznesit, e cila përfshin 

portofolin e kredisë dhe mjetet dhe detyrimet përkatëse të Sberbank CZ, a. d. në likuidim, me seli në 

U Trezorki 921/2, Jinonice 158 00 Pragë 5, Republika Çeke. 

Çeska sporitelna, a.d. është pjesë e Grupit të Kompanive Erste (" Grupi Erste "), e kryesuar nga Erste 

Grup Bank AG (Erste Group Bank AG), me seli në Am Belvedere 1, 1100 Vjenë, Austri (Am Belvedere 1, 

1100 Vjenë, Austri) ( "EGB"). 

Aktiviteti kryesor i  Grupit Erste në Maqedoninë e Veriut është ofrimi i shërbimeve bankare për 

personat fizikë dhe klientët e korporatave. 

Grupi Erste  ka tre subjekte të regjistruara në Maqedoninë e Veriut: 

-SHPARKASE BANKA SHA Shkup, me NVAS 4558669, me seli në Vasil Iljoski nr.14, Shkup, Maqedonia e 

Veriut dhe veprimtaria e saj prioritare - ndërmjetësim tjetër monetar; 

-SHPARKASE LIZING ShPK Shkup, me NVAS 6472958, me seli në rr. Maqedonia nr. 34, Shkup, 

Maqedonia e Veriut dhe veprimtaria e saj prioritare -lizinë financiarë; 

-S-AMC1 SHPKNJP Shkup, me NVAS 7002947, me seli në rr. Maqedonia nr. 34, Shkup, Maqedonia e 

Veriut dhe aktiviteti prioritar - shitblerja e patundshmërive të veta. 

Shoqëria e synuar është një ndërmarrje biznesi që përfshin portofolin e kredisë dhe mjetet dhe 

detyrimet përkatëse të Sberbank CZ 

Shoqëria e synuar nuk ka asnjë mjet apo aktivitet në Maqedoninë e Veriut dhe nuk gjeneron qarkullim 

në Maqedoninë e Veriut. 

Transaksioni potencialisht i referohet tregut të dhënies së kredisë. 

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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