Спојувања и Превземања РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Од:Сања Вељановска, Помлад Партнер
Правна Фирма Менс Легис
Сања Вељановска, помлад партнер во Менс Легис Правната Фирма, објаснува дека
Македонските М&А се регулирани со конкурентното право. Таа кажа „Закон за
Заштита од Конкуренција кој беше усвоен на 11 Јануари 2005 и беше додаден неколку
пати со цел да се направи неговата имплементација полесна и поефикасна. Таа
наведува дека законот беше изведен од законите за конкуренција на Европската
Комисија и е со цел да се осигура слободна конкуренција помеѓу компаниите на
пазарот.
„Примената на конкурентните правила има цел да се основа пазар кадешто сите
превземања се еднакви под еднакви услови и нивната позиција на пазарот е оценета
според квалитетот на предметите и услугите кои таа ги нуди, наведе Г-ца Велјановска.
“Таа наведе дека Македонската администрација исто така усвои број на сродни
подзаконски акти да го дополнат Законот. Овие вклучуваат регулатива на групно
изземање доделено на: вертикални договори во автомотивниот сектор; договори за
хоризонтална специјализација, договори за Изтражување и развој, сектор за
осигурување и договори за трансфер на технологија. Таа наведе: Процесот за
драфтирање беше завршен во учество и важен придонес со странски експерти од
проекти финансирани од ЕУ, менаџиран од Европската Агенција за Реконструкција
чија мисија е да се поддржи владата и Комисијата за Заштита на Конкуренција во
креирањето на законот и секундарната легислатива.“

За време на изминатата декада, Македонија ги интензивираше реформите кои ја
таргетираа деловната средина и развивањето на приватниот сектор на земјата со
елиминирање на минимална капитална потреба за започнување на бизнис, убрзување
на процесите за добивање на дозволи за производство, намалување на даноците и
олеснувајќи ги процедурите за наплата на данок. Г-гица Велјановска наведе: „Оваа
генерална намера да се отвори пазарот за странски инвеститори и да се хармонизираат
сите закони и регулативи со тие кои ги прави ЕК инвестициската бизнис клима
атрактивна за странските инвеститори.“ Либерализацијата на пазарот беше уредно
признаена од Светската Банка. Дуинг Бизнис извештајот од 2008 ја рангираше
Македонија како четврта реформаторска земја помеѓу 178 земји и наведена како
најдобриот последувателен реформатор за време на две години во Југо Источна Европа.
Правната Фирма Менс Легис е водечката правна фирма во Македонија. Делуваше како
правен застапник во многу прекугранични трансакции, вклучувајќи некои од
најголемите проекти во земјата и во странство. Тие го вклучуваат купувањето на
Телеком Словеније во вториот по големина мобилен мрежен оператор во Македонија
Космофон АД Скопје и во купувањето на Српската фабрика за автомобили Застава
Крагујевац од ФИАТ Италија. Искусниот тим на правници им нуди на клиентите
целосна лепеза на активности во секоја фаза на трансакцијата. Г-гица Велјановска
наведе: „Ние имаме пракса на индивидуален посветен пристап на секој клиент, која
дозволува да ги сретнеме нивните деловни потреби.“

Правната Фирма Менс Легис има богато искуство во советување на сите аспекти на
трансакции за купување, вклучувајќи формации на ентитети, структурирање на данок,
финансирање и менаџирање на ризик. „Проактивниот пристап кон нашата работа и цел
да се обезбедат услуги кои се добри за корисниците цело време, го прави нашиот тим
чекор понапред од нашите конкуренти„, објасни Г-гица Велјановска. “Квалитетот,
брзината и прецизноста на нашите услуги ке ја даде најдобрата вредност за парите.
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