REPUBLIKA E SHQIPËRISË
-AUTORITETI I KONKURRENCËSKOMISIONI I KONKURRENCËS
VENDIM
Nr. 427 , datë 20.07.2016
Mbi
“Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria
Novamatic Gaming Industries GmbH të 100% të kapitalit të shoqërisë Albanisch
Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:






Znj.
Znj.
Z.
Znj.
Z.

Lindita Milo (Lati)
Servete Gruda
Koço Broka
Iva Zajmi
Eduard Ypi

Në mbledhjen e tij të datës

Kryetar
Zv. Kyetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar;

20.07.2016, shqyrtoi çështjen me :

Objekt:

Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga
shoqëria Novamatic Gaming Industries GmbH të 100% të kapitalit të
shoqërisë Albanisch Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H”.

Baza ligjore:

Ligji nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, neni 24,
shkronja d, nenet 2, 10-12,16 në veçanti Kreu III “Përqendrimet e
ndërmarrjeve” nenet 53-64, Rregullorja “Për zbatimin e procedurave të
përqendrimit të ndërmarrjeve”, Udhëzimi “Për formën e njoftimit të
përqendrimit” dhe Formulari i Thjeshtuar “Për njoftimin e përqendrimit”.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të raportit mbi njoftimin e përqendrimit ‘Novamatic
Gaming Industries GmbH / Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H / Albanisch
Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H / Lotaria Kombëtare Sh.p.k.’,
V Ë R E N SE:
1. Transaksioni dhe përqendrimi
Përqendrimi realizohet me anë të “Kontratë Blerjeje dhe Transferimi të Kuotave” e nënshkruar
midis palëve Novamatic Gaming Industries GmbH (“Blerësi”) dhe Österreichische Holding
Gesellschaft m.b.H (“Shitësi”), me objekt transferimin e 100% të kapitalit të shoqërisë Albanisch
Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H (“Target”), më datë 3 Maj 2016.
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Objekti i transaksionit është përftimi i kontrollit indirekt nga shoqëria Novamatic A.G me anë të
transferimit të të gjithë kapitalit të shoqërisë Albanisch Österreichische Holding Gesellschaft
m.b.H dhe për rrjedhojë edhe të shoqërisë Lotaria Kombëtare Sh.p.k. Me anë të kësaj kontrate
shitësi i shet blerësit sipas dispozitave të saj, kuotat objekt i kontratës me të gjitha të drejtat dhe
detyrimet.
Ky transaksion, i cili shkakton përftimin e ndryshimin e qëndrueshëm të kontrollit të shoqërisë
Albanisch Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H dhe në mënyrë indirekte të shoqërisë
Lotaria Kombëtare Sh.p.k në formën e ndryshimit të ortakut kontrollues nga Shitësi tek shoqëria
Novamatic Gaming Industries GmbH, në bazë të nenit 10, pika 1) shkronja b) i Ligjit nr. 9121,
datë 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës” i ndryshuar, përbën një përqendrim.
2. Palët në transaksion
•

Novamatic Gaming Industries GmbH (“NGI”): në cilësinë e ndërmarrjes Blerëse
është një shoqëri e themeluar dhe që funksionon në bazë të legjislacionit austriak me
seli në adresën: Wiener Str. 158, A-2352 Gumploldskirchen, Austria. Ajo është aktive
në prodhimin e komponentëve, të cilët përdoren më pas për fabrikimin dhe asemblimin
e pajisjeve të lojërave elektronike. Portofoli i NGI-së për terminalet e lojërave
elektronike dhe zgjidhjet teknologjike i përmban të gjithë segmentet e produkteve të
industrisë së lojërave të fatit.
Shoqëria është prezente në Shqipëri me anë të filialit të saj Eagle Investment SH.A.
Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.h (AÖLGH): në
cilësinë e shoqërisë Target, është një shoqëri e themeluar dhe që funksionon në bazë
të legjislacionit austriak me seli në adresën: Rennweg 44, A- 1038, Vienë, Austri.
Shoqëria zotëron filialin e saj në Shqipëri, shoqërinë Lotaria Kombëtare Sh.p.k (“LK”) ,
e njohur gjithashtu si lotaria kombëtare në Shqipëri, e cila përbën dhe objektin
ekonomik të transaksionit. LK është e pajisur me licencën ekskluzive të Lotarisë
Kombëtare për 10 vjet nga Ministria e Financave në bazë të Marrëveshjes së Licencës
të ratifikuar me Ligj nr. 95/2013.
3. Xhiro për vitin 2015
 Xhiro totale në tregun ndërkombëtar është XXXXX Lekë:
o Novomatic AG = XXXX millionë €= XXXXX Lekë
 Xhiro totale në tregun e brendshëm është XXXXX Lekë:
o Lotaria Kombëtare= XXXXX Lekë;
o Eagle Investment SH.A = XXXXX Lekë;
o Adriatik Game SH.A = XXXXX Lekë;
o Astra Albania SH.A= XXXXX Lekë.
Palët në transaksion plotësojnë kriteret e xhiros së përcaktuar në nenin 12, pika 1, germa b) të
Ligjit.
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4. Tregu Përkatës:
Tregu përkatës i produktit: Referuar Udhëzuesit “Për përcaktimin e tregut përkatës”, si dhe sa
më sipër, treg përkatës në analizën e këtij përqendrimi është tregu i lojërave të lotarisë.
Tregu përkatës gjeografik: Për analizimin e këtij rasti treg përkatës gjeografik do të
konsiderohet territori i Republikës së Shqipërisë.
5. Efektet në treg pas përqendrimit
Novomatic Gaming Industies nuk është prezent në tregun përkatës të produktit në Shqipëri,
prandaj ky përqendrim nuk sjell shqetësime për konkurrencën në vendin tonë.
Shoqëria Novomatic Gaming Industries është prezente në Shqipëri me anë të filialit të saj
Eagle Investment SH.A, një shoqëri holding, e cila ka në pronësi të saj: (i) Astra Albania SH.A;
(ii) Adriatik Game SH.A; (iii) Albaten Sh.p.k.
Astra Albania SH.A dhe Adriatik Game SH.A janë aktive në një treg tjetër produkti, atë të
lojërave të fatit me anë të kazinove elektronike, prandaj nuk ka mbivendosje të veprimtarive të
palëve në tregjet përkatëse. Pas realizimit të përqendrimit nuk do të ketë ndryshime të pjesëve
të tregut të shoqërive që operojnë në tregjet përkatëse.
Gjithashtu, sipas ligjit të ri për lojërat e fatit në Shqipëri, nr. 155/2015, çdo aktivitet i licencuar i
kazinosë elektronike nuk do të jetë më i lejuar pas 31 dhjetorit 2016. Për këtë arsye, të gjitha
veprimtaritë e Novomatic Group që kanë lidhje me kazinotë elektronike në Shqipëri do të
përfundojnë në 31.12.2016.
Pas përftimit indirekt të kontrollit të Lotarisë Kombëtare nga ana e Novomatic Gaming
Industries, NGI pritet të sjellë teknologjitë më të fundit të lojërave të lotarive për të rritur cilësinë
e shërbimeve të LK, si dhe do të rrisë atraktivitetin e produkteve të ofruara për pjesëmarrësit
në lojërat e lotarive në Shqipëri.
Në ndryshimin e përfituesit të kontrollit në kontratën konçesionare për lotarinë kombëtare
duhet të mbahen parasysh performanca e operatorit dhe kushtet dhe detyrimet që përmban
kjo kontratë sipas parashikimeve të Ligjit 95/2013 “Për miratimin e Marrëveshjes së Licencës
për Lotarinë Kombëtare ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet i autorizuar, dhe
shoqërisë “ÖESTERREICHISCHE LOTTERIEN”, GmbH nëpërmjet shoqërisë “ÖLG Project”
Sh.p.k”
Sa më sipër, ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një
pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

PËR KËTO ARSYE
Në bazë të nenit 24, shkronja d, dhe nenit 56 pika 1, të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për
mbrojtjen e konkurrencës”,
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VENDOSI:
1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria
Novamatic Gaming Industries GmbH të 100% të kapitalit të shoqërisë Albanisch
Österreichische Holding Gesellschaft m.b.H.
2. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin e palëve dhe dërgimin e vendimit pasi
të bëhen pagesat që parashikon rregullorja “Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e
procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KOMISIONI I KONKURRENCËS
Servete GRUDA
(_____________)
Zv. Kryetar

Koço BROKA
(__________)
Anëtar

Iva ZAJMI

Eduard YPI

(__________)
Anëtar

(____________)
Anëtar

Lindita MILO (LATI)
________________
KRYETAR
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