
Pa. nr. 08-20 

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 për përqendrim të parashtruar nga 

shoqëria Vienerberger AG me seli në Vienerbergerplaz 1, 1100, Vjenë, Austri, dorëzuar përmes 

avokates Tatjana Popovski Buloski nga Shkupi, në seancën e mbajtur më 25.01.2023, solli  

 

AKTVENDIM  

1.Vërtetohet se përqendrimi me të cilin Vienerberger AG me seli në në Vienerbergerplaz 1, 1100, 

Vjenë, Austri, synon të fitoj kontrollin e vetëm indirekt mbi Tereal Holding S.A.S. me seli në 13 rue 

Pages, 92150 Suresnes, Francë, nëpërmjet shitblerjes së aksioneve, 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 nenit 15 të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), më 

29.12.2023, në Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës (në tekstin e mëtejmë: Komisioni), është 

dorëzuar njoftim për përqendrim nga Vienerberger AG me seli në Vienerbergerplaz 1, 1100, Vjenë, 

Austri, me të cilin Vienerberger AG synon të fitoj kontrollin e vetëm indirekt mbi Tereal Holding S.A.S. 

me seli në 13 rue Pages, 92150 Suresnes, Francë, nëpërmjet shitblerjes së aksioneve. 

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: 

Aktivitetet themelore të biznesit të ndërmarrjeve të përfshira: 

- Vienerberger AG është shoqëria mëmë e Grupit të Shoqërive Vienerberger, një furnizues 

ndërkombëtar i materialeve të ndërtimit dhe zgjidhjeve të infrastrukturës që operojnë globalisht 

me fokus në materialet e ndërtimit të mureve, materialet e çatisë dhe sistemet e tubave. Portofoli 



i Grupit të Parashtruesit përfshin tulla muri dhe fasadash, tjegulla për çati, sisteme tubash plastike 

dhe qeramike, si dhe shtrimin e betonit dhe argjilës. 

Grupi Vienerberger operon përmes markave të tij si Vienerberger Koramik, Poroterm, Tondah, 

Terka, Pajplajf, Steinzeug-Keramo, Semelrok, Sandtof end Xheneral Shej. 

Me seli në Vjenë, Grupi Vienerberger është aktualisht i pranishëm në 28 vende, me 216 lokacione 

prodhimi dhe rreth 19,000 punonjës. Grupi Vienerberger eksporton produktet e tij në tregjet në 

të gjithë botën. Tregjet përfundimtare më të rëndësishme sipas të ardhurave janë Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar. 

 

- Grupi Vienerberger  është aktiv në Republikën e Maqedonisë së Veriut përmes shoqërisë - 

Vienerberger SHPKNJP Vinicë, me seli në IGM Proleter 1, 2310 Vinicë, Republika e Maqedonisë së 

Veriut, me aktivitetin kryesor afarist - prodhimin e tullave, pllakave dhe prodhimin e argjilës së 

pjekur për ndërtim. 

Vienerberger SHPKNJP Vinica operon një fabrikë për mbështjelljen e çatisë në Vinicë, me 

prodhime të cilat shiten në Bullgari, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shqipëri dhe Kosovë. 

 

- Tereal Holding S.A.S. është një prodhues i materialeve të ndërtimit me vendndodhje në Francë 

me një objekt biznesi të kategorizuar në 4 aktivitete kryesore – çati, ndërtim, shfrytëzim i energjisë 

diellore dhe fasadë. Grupi i Shoqërisë së Synuar ka rreth 2900 punonjës. 

Tereal Holding S.A.S. dhe disa nga shoqëritë e lidhura me të do të blehen nga Vienerberger AG si 

pjesë e transaksionit të propozuar. Shoqëritë e varura të Tereal Holding S.A.S. - Creaton Poloska 

sp. z o. o nga Polonia dhe Creaton Evropa Juglindore Kft nga Hungaria, si dhe organizata e shitjeve 

në Austri e Tereal Holding S.A.S. do të mbahen nga (disa) shitës ose do t'i shiten një blerësi të 

pavarur të palës së tretë përpara përfundimit të transaksionit të propozuar. 

 

Grupi i Tereal Holding S.A.S. ka një fokus të veçantë në prodhimin e produkteve të çatisë, e cila 

përbën rreth 80% të të ardhurave të saj globale. Aktivitetet e saj në ndërtim, përdorimin e 

energjisë diellore dhe fasadave përfaqësojnë rreth 10%, më pak se 10% dhe më pak se 5%. Vendet 

e saj të prodhimit janë në Francë, Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Itali dhe Spanjë. 

Grupi i Tereal Holding S.A.S. operon përmes markave të saj Tereal dhe Kreaton. 

 

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 

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 

 

 


