
Известување за концентрација со која ЛЕО II-VV11 ГмБХ   Минхен, Германија, 

ќе стекне контрола над Витеско Технолоџис Емитек ГмбХ. Лохмар, Германија 

(предмет бр. 08-142/2022) 

 

 

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 25.10.2022 

година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доствено известување за 

концентрација со која друштвото  ЛЕО II-VV11 ГмБХ (LEO II.-VV11 GmbH),  со 

седиште на Оттоштрасе 1, 80333 Минхен, Германија, има намера индиректно да 

стекне контрола над Витеско Технолоџис Емитек ГмбХ (Vitesco Technologies 

Emitec GmbH), со седиште на Хауптштрасе 128, 53797 Лохмар, Германија, (ВТ 

Емитек), новоосновани зависни друштва (NewCos) на ВТ Емитек во Јапонија, 

САД, Кореја, Индија и Кина, вклучувајќи ги локално издвоените бизниси на 

Витеско Технолоџис ГмбХ, со седиште на Сименсштрасе 12, 93055 Регенсбург, 

Германија, недвижности во Лохмар и Ајзенах, Германија, и одредени вработени и 

права на интелектуална сопственост поврзани со горенаведеното (Емитек бизнис  

или Целна група). 

 

Учесници во концентрацијата и нивни  деловни активности: 

 

ЛЕО II-VV11 ГмбХ е друштво за специјална намена кое работи како холдинг 

друштво. ЛЕО II-VV11 е индиректно зависно друштво во 70% сопственост на 

Ленбах Еквити Оппортунитиес II. ГмбХ & Ко. КГ (Lenbach Equity Opportunities II. 

GmbH & Co. KG), приватен капитален фонд советуван од ДУБАГ. ДУБАГ Групата е 

специјализиран инвестициски советодавен тим со седиште во Минхен кој управува 

со приватни капитални фондови, чија цел е стекнување и активен развој на 

компании во посебни ситуации. 

 

Емитек Бизнисот, со седиште во Германија, обезбедува катализаторни подлоги 

кои се употребуваат во решенија за опрема за намалување на емисиите во 

автомобилската индустрија, вклучувајќи патнички автомобили, лесни и тешки 

комерцијални возила, индустриска опрема и возила со две тркала. Активен е во 



развојот, производството и дистрибуцијата на производи за намалување на 

емисиите на загадувачи, како што се носачи на метални катализатори, електрично 

загревачки катализатори и филтри за мотори со внатрешно согорување. 

 

Подносителот смета дека како релевантни пазари на производи би можел да се 

дефинира како пазар за продажба и производство на опрема за последователeн 

третман на издувни гасови со примена кај различни типови на возила. 

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 

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. 

 

 

02.11.2022 година  

Скопје 


