
Njoftim i përqendrimit me të cilin "HELIKS" Betajligungs GmbH nga Austria dhe AGRANA Sejls & 

Marketing GmbH do të fitojn kontroll të përbashkët mbi Beta Pura GmbH nga Austria 

(Lënda nr. 08-44 / 2023) 

 

Në përputhje me nenin 15 të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” nr. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18), më 01.03.2023, në Komisionin për 

Mbrojtjen e Konkurrencës është parashtruar një njoftim për përqendrim që i referohet fitimit të 

kontrollit të përbashkët nga "HELIKS" Betajligungs GmbH, Austri, me seli në Fridrih-Vilhelm-Rajfajzen-

Plaz 1 1020 Vjenë, Austri dhe AGRANA Sejls & Marketing GmbH, Austri, me zyrë të regjistruar në 

Fridrih-Vilhelm-Rajfajzen-Plaz 1, A-1020 Vjenë, Austri mbi Beta Pura GmbH, Austri me zyrë të 

regjistruar në Fridrih-Vilhelm-Rajfajzen-Plaz 1  A-1020 Vjenë, Austri mbi Beta Pura GmBH, Austri me 

seli në Fridrih-Vilhelm-Rajfajzen-Plaz 1 1020 Vjenë, Austri.  

- HELIKS" Betajligungs GmbH, Austri është një shoqëri tërësisht në pronësi të Rajfajzenlandesbank 

Niederushterajh-Vien, me seli të regjistruar në Fridrih-Vilhelm-Rajfajzen-Plaz 1, A-1020 Vjenë, Austri.  

Rajfajzenlandesbank Niederushterajh-Vien është një bankë tregtare austriake, e themeluar në 1898 

dhe me seli në Vjenë. Është pjesë e grupit bankar austriak Rajfajzen dhe institucionit qendror për 

bankat kooperative Rajfajzen në rajonin e Austrisë së Poshtme. 

Rajfajzenlandesbank Niederushterajh-Vien nuk ka shoqëri të varura  të kontrolluara në Maqedoninë 

e Veriut dhe nuk është e pranishme  në Maqedoninë e Veriut. 

- AGRANA Sejls & Marketing GmbH është pjesë e grupit AGRANA, i cili është i ndarë në tre segmente 

biznesi: sheqer, niseshte dhe fruta. AGRANA Cuker GmbH, një kompani motër e ASM, menaxhon 

segmentin e sheqerit, gjegjësisht me nëntë fabrika prodhimi në pesë shtete anëtare të BE-së (shtatë 

fabrika të panxharit të sheqerit, një rafineri të sheqerit të papërpunuar dhe një fabrikë të produkteve 

të gatshme), si dhe një fabrikë (ndërmarrje e përbashkët) në Bosnje dhe Hercegovinë. 

Grupi AGRANA ka një shoqëri të varur e cila është e regjistruar në Maqedoninë e Veriut (në pronësi të 

ndërmarrjes së përbashkët AGRANA Studen), Shoqëria tregtare me shumicë AGRAGOLD SHPKNJP 

Shkup me seli në Kaçanicki pat nr.168-Zona Vizbegovë, Butel dhe me aktivitet të regjistruar - tregti me 

shumicë të sheqerit, çokollatës dhe ëmbëlsirave nga sheqeri në të cilin posedon AGRANA. 50% të 

pjesëve. 

Në lidhje me funksionimin dhe ndërtimin e fabrikës së Kristalizimit të betainës Beta Pura GmbH, Austri 

është nën kontroll të përbashkët nga AGRANA Sejls & Marketing GmbH dhe Amalgamejted Shugar 

Kompani, SHBA, me zyrë të regjistruar në 1951 S. Saturn Vej, Suit 100, Boas, Ajdaho 83709 , SHBA. 

Fabrika operohet  nga Beta Pura GmbH, Austri është ndërtuar në tokë në pronësi të fabrikës së 

sheqerit të AGRANA në Tuln, Austri. Në këtë fabrikë, Beta Pura GmbH, Austri përpunon betainë të 

lëngshme natyrale (e njohur edhe si melasa pa sheqer ose melasa betainë), të cilën e ka marrë nga 

kompanitë e saj aktuale  të AGRANA dhe Amalgamejted Shugar Kompani, SHBA, në betainë kristalore 

(betainë e dehidratuar) dhe nënprodukte si melasa e lëngshme betainë, përzierje aminoacide dhe një 

përzierje e substancave të mbajtura në një filtër. Betaina kristalore (natyrale) përdoret në ushqimin e 

kafshëve, plehra, ushqimin e njerëzve dhe në kozmetikë. 

Beta Pura GmbH nuk ka shoqëri të varura në Maqedoninë e Veriut dhe nuk ka gjeneruar asnjë të 

ardhur në Maqedoninë e Veriut në vitin 2021 përmes shitjes së betainës. 



Tregu relevant i mallrave për përqendrimin e propozuar mund të përkufizohet si treg për shitjen e 

betainës. 

Në bazë të shqyrtimit paraprak, Komisioni konstatoi se përqendrimi në fjalë mund të bie nën dispozitat  

të Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës. Megjithatë, vendimi përfundimtar për këtë çështje është i 

rezervuar. 

Komisioni fton palët e treta të interesuara të paraqesin vërejtjet dhe mendimet në lidhje me këtë 
përqendrim te Komisioni. Vërejtjet dhe mendimet e palëve të treta të interesuar mund të dërgohen 
edhe me faks: 02 3296 466, në adresën: rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54, Shkup ose me email: 
kzk@kzk.gov.mk dhe të njëjtat duhet të arrijnë te Komisioni në afat prej 10 ditëve nga dita e publikimit 
të këtij njoftimi. 
 
02.03. 2023 

    Shkup  

 


