РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6 ти кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk

Уп. бр. 08-88
Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за
заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16
и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од друштвото ЦК Холдингс Цо.,
Лтд. (CK Holdings Co., Ltd.) со регистрирано седиште на 2-1917 Ниссхин-цхо, Кита-кху, Град Саитама,
Саитама 331-8501м Јапонија преку адвокат Јасмина Илиева Јовановиќ од Адвокатско друштво Дебарлиев,
Дамески и Ќелешоска од Скопје, на седницата одржана на ден 31.12.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1.Се утврдува дека концентрацијата со која ЦК Холдингс Цо., Лтд. (CK Holdings Co., Ltd.) со
регистрирано седиште на 2-1917 Ниссхин-цхо, Кита-кху, Град Саитама, Саитама 331-8501м Јапонија, ќе
стекне индиректна единствена контрола над Мањети Марели С.п.А (Magneti Marelli S.p.A.), со
регистрирано седиште на Виале Алдо Борлетти 61/63, 20011 Цорбетта (МИ), Италија преку купопродажба
на акции и над Мањети Марели Холдинг УСА ЛЛЦ, (Magneti Marelli Holding USA LLC )со седиште на
Корпоратион Труст Центер, 1209 Оранге Стреет, Вилмингтон ДЕ 19801, Соединети Американски Држави
преку купопродажба на удели, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема
да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција
на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на
доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
2.Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за
известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо ден., по
тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“
бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11)
на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161,
приходна шифра и програма 72231300.
3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение
До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 03.12..2018
година, а дополнето на ден 06.12.2018 година согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за
заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), ЦК Холдингс Цо., Лтд. (CK Holdings Co.,
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Ltd.) со регистрирано седиште на 2-1917 Ниссхин-цхо, Кита-кху (2-1917 Nisshin-cho, Kita-ku), Град
Саитама, Саитама 331-8501м Јапонија, достави известување за концентрација согласно која со која ЦК
Холдингс Цо., Лтд. Јапонија, во крајна сопственост на инвестициските фондови упавувани од зависни
друштва на ККР & Цо. Инц (KKR & Co. Inc.), со регистрирано седиште на 9 Вест 57ма Улица, ст. 4200,
Њу Јорк, ЊЈ 10019, Соединети Американски Држави ќе стекне индиректна единствена контрола над
Мањети Марели С.п.А (Magneti Marelli S.p.A.), со регистрирано седиште на Виале Алдо Борлетти 61/63,
20011 Цорбетта (МИ), Италија преку купопродажба на акции и над Мањети Марели Холдинг УСА ЛЛЦ,
(Magneti Marelli Holding USA LLC) со седиште на Корпоратион Труст Центер, 1209 Оранге Стреет,
Вилмингтон ДЕ 19801, Соединети Американски Држави преку купопродажба на удели. Притоа бизнисот
за ХХХ1 на Мањети Марели С.п.А Италија групата не е вклучен во предложената трансакција и ќе
се издвои од Мањети Марели С.п.А Италија групата на или пред завршувањето на предложената
Трансакција. Предметната трансакција претставува концентрација во смисла на член 12 став (1) точка 2)
од Законот за заштита на конкуренцијата.
Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на
податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото го утврди следното:
Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:
1.ЦК Холдингс Цо., Лтд. е холдинг компанија на Калсоник Кансеи Корпоратион (Calsonic Kansei
Corporation) дел од групата на контролирани портфолио компании на ККР & Цо. Инц. Калсоник Кансеи е
јапонски глобален добавувач на автоделови со широк спектар на производи како кокпит модул („КПМ”) и
производи за ентериер, системи за контрола на клима, производи за моторно ладење, автомобилски
компресори, издувни системи и електронски производи. Скоро сите автоделови кои ги произведува
Калсоник Кансеи се за лесни возила. Касоник Кансеи не произведува автоделови за независниот пазар за
продажба на резервни делови за автомобили. ЦК Холдинг Цо.,Лтд е во сопственост на инвестициските
фондови кои се советувани или управувани од страна на зависни друштва на ККР & Цо. Инц.
Во моментот на поднесување на известувањето, ЦК Холдингс Цо.,Лтд и неговите контролирани зависни
друштва немаат корпоративно присуство и не се активни на било кој пазар во Република Македонија.
ККР & Цо. Инц е основан во државата Делавер, Соединетите Американски Држави и е глобална
инвестициска фирма која нуди широк спектар на алтернативни услуги за менаџмент на средства за јавни и
приватни пазарни инвеститори и нуди решенија за пазарите на капитал за фирмата, неговите портфолио
компании и клиентите.

ККР & Цо. Инц има три зависни друштва во Република Македонија, a тоа се следните:

1

Податоците претставуваат деловна тајна
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1. ГфК ДООЕЛ Скопје, друштво со ограничена одговорност со регистрирано седиште на бул. ВМРО
бр.1, во Скопје, Република Македонија, активно во истражување на пазарот, информации, и
анализа на потроувачки прпоизводи и услуги во Република Македонија. Консултантските услуги
на друштвото, како и информативните услуги овозможуваат на клиентите полесно да донесуваат
одлуки. ГфК ДООЕЛ Скопје ги опслужува здравствениот сектор, автомобилскиот, финансискиот,
секторот за стока за широка потрошувачка, социјалниот, телекомуникацискиот и ИТ и
енергетските сектори.
2. Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, друштво со ограничена одговорност со
регистрирано седиште на бул. ВМРО бр. 3, Скопје-Центар, Република Македонија, кое е активно
во дистрибуција на телевизиски и радио канали преку сателит на македонски клиенти и клиенти
од други држави во регионот (Србија, Црна Гора, Хрватска, итн.). ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје е дел од
корпоративната група на Унитед Гроуп, која пак е контролирана од страна на ККР & Цо. Инц.
3. Друштво за медиумски активности ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на
ул. Орце Николов бр. 68/3 Скопје-Центар, Република Македонија со регистрирана дејност
Агенции за маркетинг. ДИРЕКТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје е дел од корпоративната група на Унитед
Гроуп, која пак е контролирана од страна на ККР & Цо. Инц.
Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Друштво за медиумски активности Директ Медиа
Скопје не се поврзани на било каков начин со предложената трансакција, пред се со оглед на извесноста
на нивното издвојување од Групацијата на Стекнувачот, односно ККР & Цо. Инц. Имено, ККР & Цо. Инц)
во моментот на поднесување на известувањето за концентарција е во процес на продажба на Унитед
Гроуп, по кое истото заедно со Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Друштво за
медиумски активности Директ Медиа Скопје нема да се под контрола на ККР & Цо. Инц, односно
Групацијата на Стекнувачот.
2.Мањети Марели С.п.А е матично друштво/мајка компанија на меѓународната група на компании, која
произведува и продава компоненти и системи за автомобилската индустрија, воглавно производи за
автомобилско осветлување, погонски производи, електронски системи, суспензиони системи и
амортизери, издувни системи, делови и услуги за послепродажба и производи за спортски возила. Мањети
Марели С.п.А е присутно во 20 држави (Италија, Франција, Германија, Шпанија, Обединето Кралство,
Полска, Чешка Република, Романија, Русија, Србија, Словачка, Турција, САД, Мексико, Бразил,
Аргентина, Кина, Јапонија, Индија, Малезија).
ХХХ
Мањети Марели С.п.А, неговите зависни друштва и партнери кои се предмет на наведената трансакција
немаат регистрирани друштва во Република Македонија. Имено истите вршат дистрибуција на големо на
резервни делови за лесни возила.
Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на
конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1)
и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
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Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита
на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на
концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во
согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако
потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица
значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на
негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на
учесниците.
Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова
Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.
Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето
на решението.

Упатство за правно средство:
Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на
Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Д-р Владимир Наумовски
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