
Известување за концентрација со која АЛФИ ПЕ, управување со алтернативни 

инвестициски фондови д.о.о., Словенија стекнува контрола над Џенерали 

Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија и Џенерали Инвестментс 

ГП2, друштво за инвестиции д.о.о., Словенија како и купување на  капитално 

вложување на командиторот Џенерали Инвестментс друштво за управување д.о.о., 

Словенија 

 

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 23.01.2023 година до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со 

која друштвото АЛФИ ПЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о., со 

регистрирано седиште на адреса Веровшкова улица 55А, 1000 Љубљана, Словенија 

стекнува контрола над Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о., со 

регистрирано седиште на Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија и Џенерали 

Инвестментс ГП2, друштво за инвестиции д.о.о., со регистрирано седиште на Дунајска 

цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија како и купување на  капитално вложување на 

командиторот  Џенерали Инвестментс друштво за управување д.о.о., со седиште на 

Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија во Џенерали Инвестменрс ГП 2 д.о.о., 

капитални инвестиции, ЦП к.д., со седиште на Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, 

Словенија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Концентрација се однесува на стекнување контрола од АЛФИ ПЕ, управување со 

алтернативни инвестициски фондови д.о.о., со седиште лоцирано на Веровшкова улица 

55А, 1000 Љубљана, Словенија над Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции 

д.о.о., Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија и Џенерали Инвестментс ГП2, друштво 

за инвестиции д.о.о., Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија, преку купување на 

100% од уделите во Целните Друштва, како и купување на  капитално вложување на 

командиторот (тука како Продавач) Џенерали Инвестментс друштво за управување д.о.о., 

со седиште на Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија во Џенерали Инвестменрс ГП 

2 д.о.о., капитални инвестиции, ЦП к.д., со седиште на Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, 

Словенија. 

 

АЛФИ ПЕ, управување со алтернативни инвестициски фондови д.о.о. e активно во 

областа на  управување со фондови. Друштвото е управител на алтернативни 



инвестициски фондови регистриран во Словенечката агенција за пазари на хартии од 

вредност.  

Алфи Групата има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку: 

 ПРО КОЛЕКТ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса ул. Христо Татарчев 

121-Г, Кисела Вода, Скопје, друштво специјализирано во собирање и наплата на сметки 

и кредитни канцеларии и  

 АПОЛЛО МК ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса Булевар Киро 

Глигоров бр. 13, Гази Баба, Скопје, кое е активно во трговија на големо со друга стока 

за домаќинства. 

 

Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о и Џенерали Инвестментс 

ГП2, друштво за инвестиции д.о.о. се регистрирани како друштва чија дејност е 

фокусирана на управување со друштва. 

Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о е комплементар во 

алтернативниот инвестициски фонд Џенерали Гроут СИС д.о.о. к.д., со седиште на 

Дунајска цеста 63, 1000 Љубљана, Словенија, со статус на специјален инвестициски фонд 

во форма на дуално друштво, што значи дека се состои од комплементар кој е друштво за 

ограничена одговорност и командитори кои се инвеститори во Фондот. Управител со 

Фондот е Џенерали Инвестментс д.о.о. со кој Фондот има склучено Договор за управување 

согласно одредбите на Актот за управување со алтернативни инвестициски фондови на 

Република Словенија.  

Управителот со Фондот - Џенерали Инвестментс д.о.о. е сопственик на 100% од уделите 

во комплементарот на Фондот - Џенерали Инвестментс ГП1, друштво за инвестиции д.о.о 

и оттука е и Продавач на споменатото друштво. 

Џенерали Инвестментс ГП2, друштво за инвестиции д.о.о. е комплементар во Џенерали 

Инвестментс ГП2 д.о.о. капитални инвестиции, ЦП, к.д. (“ЦП”), којшто пак е командитор во 

Фондот, каде што ЦП е формирана како дуално друштво, каде ГП 2 е комплементар, а 

командитори се: Продавачот, Лука Подлогар, Жига Цајзег, Петер Безлај и друштвото 2СМ 

д.о.о. Во исто време АЛФИ ПЕ има склучено Договор за управување со Фондот каде 

управувањето со Фондот ќе биде пренесено на АЛФИ ПЕ.  

Џенерали Инвестментс Групата има регистрирано присуство во Република Северна 

Македонија преку: 

 Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ГЕНЕРАЛИ 

ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со седиште на бул. Партизански одреди бр. 14А, влез 1, кат 



2/2, Скопје, со регистрирана дејност - дејности на управување со фондови.  

 

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

пазарот на услуги за управување со средства, додека пак релевантниот географски 

пазар може да се дефинира како глобалниот пазар или најмалку Европската Економска 

Заедница како целина. 

 

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. 

 

24.01.2023 година, Скопје 


