
Известуваое за кпнцентрацијасп кпјаДОЛИТ ИНВЕСТМЕНТС А.Д.., Грција ќе стекне 
кпнтрпла надПАВЛИДИС А.Д. МЕРМЕР – ГРАНИТ, Грција 

(предмет бр. 08-22/2023) 
 

 
Спгласнп шлен 15 пд Закпнпт за защтита на кпнкуренцијата („Службен весник на 

Република Македпнија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 24.01.2023 

гпдина, дп Кпмисијата за защтита на кпнкуренцијата е дпственп известуваое за 

кпнцентрација спкпја ДОЛИТИНВЕСТМЕНТС А.Д. ОСНОВАНО ОД ЕДНО ЛИЦЕ, сп седищте 

на Булевар Пентелис бр. 103, Чаландри, 152 34, Атики, Грција ќе стекне кпнтрпла врз 

ПАВЛИДИС А.Д. МЕРМЕР - ГРАНИТ, сп седищте вп Индустриска зпна Драма, ппщтенски 

кпд 66100, Грција.  

 
Учесници вп кпнцентрацијата и нивни делпвни активнпсти: 
 
ДОЛИТ ИНВЕСТМЕНТС А.Д. ОСНОВАНО ОД ЕДНО ЛИЦЕ (DOLIT INVESTMENTS SINGLE 
MEMBER S.A.) е друщтвп регистриранп вп Хеленската Република (Грција), шија пснпвна 
дејнпст е инвестираое вп мали и средни тргпвски друщтва кпи дејствуваат вп сектпрпт на 
прирпдните ресурси, енергетиката и минералните сурпвини. Стекнувашпт е дел пд ЕЦМ 
Групацијата, каде какп владејашкп (хплдинг) друщтвп се јавува друщтвптп ЕЦМ Партнерс 
Инц. (ECM Partners Inc), друщтвп регистриранп вп спгласнпст сп закпните на Република 
Слпвенија, кпе се занимава сп инвестициски меначмент, управуваое сп фпндпви и 
управуваое сп инвестициски ризици, и е еден пд првите и најгплемите ушесници на пвпј 
пазар на теритпријата на Централна и Југпистпшна Еврппа. 

Стекнувашпт пред реализацијата на Трансакцијата не е директнп ниту индиректнп 
присутен на македпнскипт пазар. 

 

ПАВЛИДИС А.Д. МЕРМЕР - ГРАНИТ (PAVLIDIS S.A. MARBLE – GRANITE)е фпрмиранп какп 
хплдинг друщтвп шиищтп друщтва ќерки се фпкусирани на делпвни акитвнпсти пд пбласта 
на минералните сурпвини. Целнптп друщтвп, пднпснп друщтвата пд негпвата групација, 
се занимаваат сп експлпатација, прпизвпдствп и прпдажба на мермер (дпминантнп бел), 
гранит и кварц. Ппмал дел пд дејнпста на Целнптп друщтвп какп Групација вп ппследните 
гпдини ппфаќа делпвни активнпсти ппвразни сп пбнпвливи извпри на енергија. 

Целнптп друщтвп е присутнп на македпнскипт пазар преку зависнптп друщтвп = 
Акципнерскп друщтвп за прпизвпдствп, прерабптка, тргпвија и мпнтажа на украсен 
каменМЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, сп седищте на ул. Леце Кптески бр. 60А вп 
Прилеп и ЕМБС 4058615. Припритетната дејнпст на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп е 
08.11 – Вадеое на декпративен камен и камен за градежнищтвп, варпвник, сурпв гипс, 
креда и щкрилци, а друщтвптп вп сущтина се занимава сп експлпатација, прпизвпдствп и 
прпдажба на мермер и прпизвпди пд мермер. 

Пред спрпведуваое на планираната кпнцентрација, Целнптп друщтвп е кпнтрплиранп 
заеднишки пд страна на ппвеќе физишки лица. Сп предметната трансакција, Стекнувашпт ќе 



стекне 100% пд акциите вп Целнптп друщтвп, сп щтп ќе пстварува сампстпјна директна 
кпнтрпла над истптп. 

 

Ппднпсителпт предлага какп релевантен пазар на стпки да се смета пазарпт на 
експлпатација и прпдажба на декпративен камен - мермер, дпдека пазарпт на 
Република Северна Македпнија да се третира какп релевантен гепрграфски пазар. 
 
Врз пснпва на прелиминарнптп испитуваое Кпмисијата утврди дека предметната 
кпнцентрација мпже да пптпадне ппд пдредбите на Закпнпт за заштита на 
кпнкуренцијата. Сепак кпнечната пдлука пп пва прашаое е резервирана. 

 
Кпмисијата ги ппвикува заинтересираните трети страни да дпстават забелешки и 
мислеоа за пваа кпнцентрација дп Кпмисијата. Забелешките и мислеоата на 
заинтересираните трети страни мпжат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и 
Метпдиј“ бр.54, Скппје или пп e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат дп 
Кпмисијата вп рпк пд 10 дена пд денпт на пбјавуваое на пва известуваое. 
 
 
27.012023 гпдина  
Скппје 


