
Известување за концентрација со која Софтлајн Холдинг Плц, Кипар стекнува 

директна контрола над Њу Фронтир Холдинг ГМБХ, Австрија 

(предмет бр. 08-157/2022) 

 

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 01.12.2022 година до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со 

која друштвото Софтлајн Холдинг Плц, со седиште на адреса Коста Цхараки 11, 

стан/канцеларија 302, Лимасол, Кипар стекнува директна контрола над Њу Фронтир 

Холдинг ГМБХ, со седиште на адреса Обере Амтсхаусагге 16/5, 1050 Виена, Австрија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Концентрацијата се однесува на стекнување контрола од страна на Софтлајн Холдинг Плц, 

со регистрирано седиште на адреса Коста Цхараки 11, Канцеларија 302, 3041 Лимасол, 

Кипар, над Њу Фронтир Холдинг ГмбХ со регистрирано седиште на адреса Обере 

Амтсхаусагге 16/5, 1050 Виена, Австрија, преку директно стекнување на 90% од акциите во 

Целното Друштво, со што ќе стекне директна контрола врз Целното Друштво како и 

индиректна контрола врз сите зависни друштва на НФХ („Њу Фронтир Групација“). 

 

Софтлајн и нејзините зависни друштва („Софтлајн Групација“) се водечки глобален 

давател на решенија и услуги во дигиталната трансформација и сајбер безбедноста. Ја 

овозможуваат, олеснуваат и забрзуваат дигиталната трансформација за бизнисите на 

своите клиенти, поврзувајќи повеќе од 150.000 организации од сите сектори со повеќе од 

6.000 од најдобрите даватели на услуги во ИТ секторот, покрај сопствените услуги и 

решенија. 

 

Софтлајн нема регистрирано присуство во Северна Македонија. 

 

НФХ е австриска холдинг компанија чии зависни друштва се активни во ИТ секторот низ 

Европа, додека Њу Фронтир Групацијата работи во Централна и Источна Европа, 

Австралија и Северна Америка. НФХ има широко портфолио кое се протега од 

консултантски услуги, интеграција на сеопфатни ИТ решенија и услуги, па се до сопствени 

производи и услуги. Како познат лидер за дигитална трансформација и партнер на повеќе 

од 300 од Топ 500 компании во Централна и Источна Европа, Њу Фронтир Групацијата ги 

поддржува своите клиенти во нивната сопствена дигитална трансформација нудејќи 

иновативни производи насочени кон клиентите како и консултантски услуги наменети за 



промена на бизнис моделите. Њу Фронтир Групацијата обезбедува целосна поддршка за 

своите клиенти и ја спојува стратешката експертиза со технолошките прототипови и 

искуството за имплементација, осигурувајќи се за имплементација на релевантни 

технолошки решенија. 

 

НФХ е основана во 2006 година со цел градење на силна ИТ групација низ Централна и 

Источна Европа која  следи стратегијата на купување и градење. Фокусот на Њу Фронтир е 

на компании со силен фокус на софтвер, услуги и решенија. 

 

НФХ е индиректно присутна на македонскиот пазар преку нејзиното зависно друштво: 

 

-  САГА МК ДООЕЛ Скопје, друштво со седиште на ул. Васил Главинов бр. 14/2, 1000 

Скопје, Северна Македонија,  зависно друштво во 100% индиректна сопственост на 

НФХ („САГА МК“). 

 

Деловните активности на САГА МК се фокусирани на полето на проектирање, инсталирање 

и одржување на ИТ инфраструктура за потребите на други компании. Покрај тоа, САГА МК 

врши деловни активности поврзани со инсталација и одржување на хардвер, одржување 

на ИТ опрема, развој и продажба на софтверски решенија и сервисирање на производи од 

други компании. САГА МК е активна и во телекомуникацискиот сектор со услуги за 

инсталација на кабли. 

 

Подносителот смета дека релевантниот пазар на производи може да се дефинира како 

пазарот на информациски технологии, т.е. (ИТ) пазарот како целина, со потенцијална 

сегментација на:  пазар на продажба на ИТ опрема, пазар за обезбедување на ИТ услуги и 

пазар на продажба на софтвер. 

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 сите заинтересирани 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. 

 

06.12.2022 година, Скопје 


