
Известување за концентрација со која ГЕНЕРАЛИ СФЦ С.а.р.л. од Големо Војводство 

Луксембург и Командитно друштво КУРА Фермунгенсфервалтунг Г.м.б.Х. & Ко од 

Германија ќе стекнат заедничка контрола над Т-Ц ПЕП Проперти С.а.р.л. од Луксембург 

(предмет бр. 08-143 од 2022 година) 

 

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 доставено известување за концентрација кое се однесува на 

стекнување на заедничка контрола од страна на ГЕНЕРАЛИ СФЦ С.а.р.л. со регистрирано 

седиште на Булевар Ф.В. Рајфајзен бр. 15, Луксембург, Големото Војводство Луксембург и 

Командитно друштво КУРА Фермунгенсфервалтунг Г.м.б.Х. & Ко со регистрирано седиште на 

Заселер Дам 39 a, 22395 Хамбург, Германија над друштвото Т-Ц ПЕП Проперти С.а.р.л. со 

регистрирано седиште на улица Хилдегард фон Бинген бр. 1, Луксембург, Големото Војводство 

Луксембург. 

-ГЕНЕРАЛИ СФЦ С.а.р.л. е поврзано лице на Групацијата Генерали, активна во осигурителниот 

и финансискиот сектор. Групацијата Генерали моментално работи првенствено во Западна Европа 

и во главните земји од Централна и Источна Европа. Надвор од ЕУ, таа е активна и во Швајцарија, 

Бразил и Аргентина, Кина и одредени земји на Далечниот Исток. 

ГЕНЕРАЛИ СФЦ С.а.р.л. е присутна во Северна Македонија преку Друштво за управување со 

отворени и затворени инвестициски фондови ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТЕМНТС АД Скопје со 

регистрирано седиште на адреса бул. Партизански Одреди бр. 14А-1/2 Скопје и со регистрирана 

дејност- дејности на управување со фодови. 

-Командитно друштво КУРА Фермунгенсфервалтунг Г.м.б.Х. & Ко е единствениот акционер 

на Групацијата EЦE. ЕЦЕ е активна во консултантски и агенциски услуги кои се однесуваат на 

стекнување, развој, планирање и изградба на комерцијални имоти и други недвижности, како и 

закуп, администрација, управување и продажба на такви имоти. Фокусот на активностите на EЦE 

е на недвижен имот во трговскиот, канцеларискиот сектор, сообраќајот, хотелскиот, станбениот и 

индустрискиот сектор. 

-Т-Ц ПЕП Проперти С.а.р.л. е сопственик на недвижен имот во Минхен, Германија. Во 

недвижностите се наоѓа трговски центар познат како ПЕП Ајнкауфсцентер Нојперлах со адреса на 

улицата Томас-Делер-Штрасе 8, 10, 12, Фон-Кноеринген Штрасе 1 и Оленхауерштрасе 6, Минхен, 

Германија. 

 

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.  

 

 

07.11..2022 година 

Скопје 


