
Известување за концентрација со која Алвин Финансинг (ОК) Лимитед (Allwyn 

Financing (UK) LTD),  Лондон, Обединето Кралство стекнува целосна контрола врз 

Камелот ОК Лотарии Лимитед (Camelot UK Lotteries Limited), Обединето Кралство  

(предмет бр. 08-159/2022) 

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 06.12.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Алвин 

Финансинг (ОК) Лимитед (Allwyn Financing (UK) LTD),  со седиште на One Connaught 

Place, 5 кат, Лондон, Обединето Кралство, В2 2ET (5th Floor One Connaught Place, London, 

United Kingdom, W2 2ET) стекнува целосна контрола врз Камелот ОК Лотарии Лимитед 

(Camelot UK Lotteries Limited), со седиште на Толпитс Лејн Ватфорд, Хертфордшир ВД18 

9РН, Обединето Кралство (Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 9RN, United 

Kingdom). 

Подносител на известувањето е Алвин Финансинг (ОК) Лимитед (Allwyn Financing (UK) 

LTD),  со седиште на One Connaught Place, 5 кат, Лондон, Обединето Кралство, В2 2ET 

(5th Floor One Connaught Place, London, United Kingdom, W2 2ET). Подносителот на 

известувањето е правно лице со посебна намена за спроведување на тековната 

трансакција, кое нема друга деловна активност. Ова друштво припаѓа на Алвин 

Групацијата која е дел од ККЦГ групацијата.  

 

ККЦГ групацијата инвестира во различни деловни области, вклучувајќи лотарии и игри на 

среќа, енергија, недвижности, информатички технологии и е активна во повеќе од 33 

држави во светот. 

 

Во Република Северна Македонија, ККЦГ групацијата е присутна на пазарот за работење 

со терминали за видео лотарија и информатички технологии преку следните друштва: 

 Друштвото за приредување на игри на среќа КАСИНОС АУСТРИА 

ИНТЕРНАТИОНАЛ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, со приоритетна дејност - 

дејности на коцкање и обложување;  

 Друштвото за приредување на игри на среќа Државна видеолотарија на Република 

Македонија - КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје, со приоритетна дејност - 

дејности на коцкање и обложување; 

 Сеавус ДООЕЛ Скопје, со приоритетна дејност - компјутерско програмирање;  

 Сеавус едукативен центар и развој ДООЕЛ Скопје, со приоритетна дејност - друго 

образование неспомнато на друго место; и 

 Друштво за производство, трговија и услуги МУСАЛА СОФТ ДООЕЛ Скопје, со 

приоритетна дејност - компјутерско програмирање. 

 

Целно друштво во трансакцијата е Камелот ОК Лотарии Лимитед (Camelot UK Lotteries 

Limited), со седиште на Толпитс Лејн Ватфорд, Хертфордшир ВД18 9РН, Обединето 

Кралство (Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 9RN, United Kingdom). Приоритетна 

дејност на Целното друштво е организирање на национална лотарија во Обединетото 

Кралство. Камелот нема деловни активности во Република Северна Македонија или во 

други земји каде што ККЦГ групацијата е активна во приредувањето игри на среќа, 

односно Република Чешка, Република Грција, Кипар, Австрија и Италија. 

 

По пат на планираната трансакција, ККЦГ групацијата ќе стекне единствена контрола врз 

Камелот ОК Лотарии Лимитед врз основа на пренос на акциите по пат на кои ККЦГ 



групацијата ќе стекне 100% од акциите во Камелот преку нејзиното во 100% сопственост 

зависно друштво Алвин Финансинг (ОК) Лимитед.  

 

Релевантниот пазар на концентрацијата е пазарот на услуги на игри на среќа во Република 

Северна Македонија. 

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 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. 

 

09.12.2022 година  

     Скопје 


