
Pa. nr. 08-69 

 

Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës në bazë të nenit 28 dhe nenit 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit 

për mbrojtjen e konkurrencës (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 145/10, 136/11, 41 

/2014, 53/ 16 dhe 83/18), dhe duke vepruar sipas njoftimit të përqendrimit të dorëzuar nga shoqëria 

SARANTIS POLSKA SHOQËRIA Aksionare me seli në rr. "Pulavska" nr. 42 C, 05-500 Pjaseçno, Poloni, e 

dorëzuar përmes avokatit Martin Ivanov nga Shkupi, në seancën e mbajtur më 27.04.2022, solli 

 

AKTVENDIM  

 

1.Vërtetohet se përqendrimi me të cilin SARANTIS POLSKA SHOQËRIA Aksionare me seli rr. "Pulavska" 

nr. 42 C, 05-500 Piaseçno, Poloni do të fitojë kontroll individual mbi shoqërinë STELLA PEK JUROP 

SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR me seli në rr. “Zadumana” nr. 11a/4, 02-206 Varshavë, Poloni, 

edhe pse është në kuadër të dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, nuk do të ketë  për 

pasojë parandalimin, kufizimin ose çrregullimin  e konsiderueshëm të konkurrencës efektive të tregut 

ose pjesës së tij thelbësore, sidomos si rezultat i formimit apo forcimit të pozitës dominuese të 

pjesëmarrësve dhe si i tillë është në përputhje me dispozitat e Ligjit të mbrojtjes së konkurrencës në 

kuptim të nenit 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. 

 

2. Parashtruesi i njoftimit të përqendrimit obligohet të paguajë taksë administrative për njoftimin e 

përqendrimit në shumë prej 6.000,оо denarë. dhe për aktvendimin në shumën prej 30.000,оо denarë, 

sipas numrit tarifor 34 të Ligjit për taksa administrative ( Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë 

nr. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 dhe 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 

6/10, 145/10. 17/11) në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 

100000000063095, llogarinë e pagesës 840…..03161, shifrën e  të ardhurave dhe programin 

72231300. 

 

3. Padia për ngritjen e kontestit administrativ nuk e prolongon përmbarimin e aktvendimit. 

 

 

Arsyetim  

 

Në përputhje me dispozitat e nenit 15 të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës (në tekstin e mëtejmë: 

Ligji), më 29.03.2022, i plotësuar më 08.04.2022, në Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës (në 

tekstin e mëtejmë: Komisioni)është dorëzuar njoftim i përqendrimit nga shoqëria SARANTIS POLSKA 

SHOQERA Aksionare me seli rr. "Pulavska" nr. 42 C, 05-500 Piaseçno, Poloni, me të cilën SARANTIS 

POLSKA SHOQËRIA Aksionare me seli rr. "Pulavska" nr. 42 C, 05-500 Piaseçno, Poloni do të fitojë 

kontroll individual mbi shoqërinë STELLA PEK JUROP SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR me seli 

në rr. “Zadumana” nr. 11a/4, 02-206 Varshavë, Poloni. 

Komisioni filloi me shqyrtimin e Njoftimit në ditën e pranimit të tij dhe në bazë të të dhënave të 

dorëzuara në Njoftimin e Përqendrimit, shtesave dhe bashkëngjitjeve në të, përcaktoi si më poshtë: 



Transaksioni i propozuar i referohet fitimit të  kontrollit mbi STELLA PEK JUROP EUROPE SHOQËRI ME 

PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR, një shoqëri holding  e kontrolluar nga Grupi Baunti Brends. STELLA PEK 

JUROP SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA zotëron shumicën e pjesëve(60%) në Shoqërinë 

Aksionare Stella Pek. Me përjashtim të marrjes së kontrollit individual mbi STELLA PEK JUROP 

SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA synon të blejë pjesën e mbetur të 40% të aksioneve në 

Shoqërinë Aksionare Stella Pek. 

Përveç Shoqërisë Aksionare Stella Pek, Grupi Stella përfshin Stella Pek Ukraine dhe Stella Pek Rumani. 

 

Aktivitetet themelore të biznesit të ndërmarrjeve të përfshira: 

 

SARANTIS POLSKA SHOQERA Aksionare është një shoqëri aksionare në pronësi private nga Polonia, 

një degë e drejtpërdrejtë në pronësi të plotë të GR. Sarantis S.A. me qendër në Amarusion, Greqi. GR 

Sarantis është një subjekt që kuoton  në Bursën e Athinës që nga viti 1994 dhe është shoqëria mëmë 

e Grupit Sarantis. Grupi Sarantis merret me prodhimin dhe shpërndarjen e kategorive të mëposhtme 

të produkteve: 

- Produkte kozmetike të konsumit  të gjerë(produkte të higjienës personale, përfshirë sapunët); 

- produkte shtëpiake (përfshirë produkte për përdorim profesional); 

- produkte të kujdesit dhe shëndetit (vitamina, suplemente ushqimore, komplete testimi, 

kozmetikë farmaceutike) dhe 

- kozmetikë luksoze (parfume, kozmetikë për kujdesin e fytyrës dhe grim). 

Dy kategoritë e para të produkteve përfaqësojnë shtyllat kryesore të rritjes së Grupit, pasi ato 

përbëjnë 90% të shitjeve totale, të cilat përfshijnë më shumë se 80 marka të ndryshme. Shumica e 

këtyre markave prodhohen në kapacitetet kryesore të prodhimit të GRUPIT SARANTIS në Greqi dhe 

Poloni. Këto përfshijnë markat e tyre të njohura, si: STR8, BIJ, Si-Tru, Nokszema, Karoten, Bioten, 

Elmiplant, Kolastina, Orzene, Astrid, Indulona, Sanitas, Fino, Ian Niezbedni, Ava, Teza, Piroks. , Kamel, 

Afroso dhe Luksja. 

Grupi SARANTIS kontrollon filialet operative në dhjetë vende evropiane: Poloni, Rumani, Bullgari, 

Serbi, Republikën Çeke, Hungari, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë, Sllovaki dhe Portugali - ndërkohë që 

mbetet i pranishëm ndërkombëtarisht dhe udhëheq një rrjet shpërndarjeje përmes të cilit eksporton 

në më shumë se 35 vende. 

 

Grupi SARANTIS ka një subjekt të lidhur të regjistruar në Maqedoninë e Veriut - SARANTIS-SKOPJE 

SHPKNJP, Shkup me seli në Bul."8 Shtatori" nr. 40/2, Shkup, Karposh dhe me aktivitet prioritar- tregtia 

me shumicë e preparateve të parfumerisë dhe kozmetikës. SARANTIS-SHKUP SHPKNJP, Shkup është 

shoqëri që punon në fushën e produkteve të konsumit dhe ofron marka lider në kategoritë e 

produkteve të kujdesit personal dhe produkteve të higjienës shtëpiake. Ajo  është e pranishme në 

tregun e mallrave të konsumit të gjerë në Maqedoninë e Veriut, me markat e veta të 

parfumeve/kozmetikëve, si STR8, BIJU, SI-TRU, Elode, Bioten dhe Karoten, dhe është distributor i 

markave Conter, PUIG dhe Antonio Banderas . Produktet nga njësia e biznesit të produkteve të 

higjienës shtëpiake janë produktet e paketimit të ushqimit, qeset e mbeturinave, pajisjet e pastrimit 

dhe produktet për zhbllokimin e kanaleve dhe tubave. 

 



-STELLA PEK JUROP SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA është një kompani holding e 

kontrolluar nga Grupi Baunti Brends. STELLA PEK JUROP SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA 

zotëron një shumicë aksionesh (60%) në Stella Pek Shoqërinë aksionare. Stella Pek  Shoqëria aksionare 

është një nga prodhuesit më të mëdhenj të qeseve të mbeturinave dhe shpërndarësit e produkteve 

jo-kimike të pastrimit dhe higjienës në Evropë. Shoqëria ka një përvojë 20-vjeçare në prodhimin dhe 

shpërndarjen e produkteve të cilësisë më të lartë dhe në ndërtimin e pozicionit të markave të veta në 

treg. 

Përveç Stella Pek, Shoqëria Aksionare, Grupi Stella përfshin Stella Pak Ukrainën dhe Stella Pak 

Rumaninë. Ajo  është aktive në 33 vende dhe eksportet përbëjnë rreth 44% të shitjeve (2019). Në vitin 

2021, numri i punonjësve në Grupin Stella arriti në më shumë se 800 persona. 

Grupi Stella nuk ka shoqëri të lidhura në Maqedoninë e Veriut, por ka gjeneruar vetëm të ardhura 

minimale nga shpërndarja e produkteve jo-kimike të pastrimit dhe higjienës.1XXX 

 

Komisioni konstatoi se përqendrimi i parashtruar bie nën dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e 

Konkurrencës, sepse i plotëson kushtet e nenit 12 paragrafi (1) pika 2) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 

1 dhe pika 2)) të Ligjit për Mbrojtje të Konkurrencës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisioni, duke marrë parasysh kriteret e nenit 17 paragrafi (2), paragrafi (3) dhe paragrafi (4) të Ligjit 

për mbrojtjen e konkurrencës dhe pikën 6 (b) të Udhëzimeve për përcaktimin e rasteve në të cilat gjatë 

vlerësimit të përqendrimeve, Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës zakonisht përcakton se të njëjtat 

janë në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, vlerëson se përqendrimi i parashtruar, edhe 

                                                           
1 Të dhënat përbëjnë fshehtësi afariste 



pse bie nën dispozitat e Ligjit, është në përputhje me të, sepse nuk do ketë në masë të konsiderueshme 

pengimin, kufizimin ose prishjen e  konkurrencës efektive të tregut ose të pjesës qenësore të tij , 

veçanërisht si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese të pjesëmarrësve 

 

Duke pasur parasysh këtë vlerësim të përqendrimit, Komisioni vendosi si në dispozitiv të këtij 

Aktvendimi, në përputhje me nenin 19 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. 

 

Sipas Nenit 53 paragrafi (2) të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës padia nuk e prolongon zbatimin e 

aktvendimit.  

 

Udhëzim për mjetin juridik 

 

Kundër këtij aktvendimi mund të parashtrohet padi për inicim të kontestit  administrativ në Gjykatën 

Administrative të Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të tij. 

 

 

     KRYETAR  

I KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E KONKURRENCËS 

                                                                                         Prof. Dr. Владимир Наумовски 

 


