Известување за концентрација-создавање на заедничко вложување од Даимлер АГ,
Германија и Жејанг и Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., Народна Република Кина
(предмет бр. 08-53 од 17.05.2019 година)
Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен Весник на Република Македонија
бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18) на ден 17.05.2019 година Комисијата за заштита на конкуренцијата
прими известување за концентрација кое се однесува на основање заедничко вложување во Народна
Република Кина од страна на Даимлер АГ со седиште на адреса Мерцедесштрасе 137, 70327 Штутгарт,
Германија и Жејанг Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., со седиште на адреса 1760 Јанглинг Роуд, Бинјанг
Дистрикт, Хангжоу Сити, Народна Република Кина. Даимлер АГ и Жејанг Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., ќе
имаат по 50% од акциите во заедничкото вложување и ќе имаат заедничка контрола над заедничкото
вложување.
1.Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:
- Даимлер АГ, Германија со своите сектори Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) автомобили, Даимлер (Daimler)
камиони, Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) комбиња, Даимлер (Daimler) автобуси и Даимлер (Daimler)
финансиски услуги е друштво кое јавно котира, соодветно основано во согласност со германските закони, со
регистрирано седиште во Штутгарт, Германија. На глобално ниво, Даимлер се занимава со развој,
производство и дистрибуција на автомобилски производи, главно патнички автомобили, камиони, комбиња
и автобуси. Секторот Мерцедес-Бенц автомобили продава патнички автомобили од трговските марки
мерцедес-бенц и "смарт" ("smart"). Секторот Финансиски услуги обезбедува поддршка за продажбата на
возила ширум светот. Неговото портфолио на производи и услуги се состои од пакети за финансирање и
лизинг приспособени на дилерите и на купувачите, како и од финансиски услуги како што се посредување
во осигурување, инвестициски производи, кредитни картички и управување со целосен возен парк и лизинг
услуги. Постојното портфолио на трговски марки на Групацијата Даимлер ги опфаќа, покрај мерцедес-бенц,
мерцедес–АМГ (Mercedes-AMG), мерцедес–мајбах (Mercedes-Maybach) и мерцедес ми (Mercedes me), и
трговските марки смарт (Smart), ИКЈУ (EQ), фреитлајнер (Freightliner), вестерн стар (Western Star),
баратбенц (BharatBenz), ФУСО (FUSO), сетра (Setra) и томас билт басис (Thomas Built Buses), како и
трговските марки на секторот Даимлер финансиски услуги.
Групацијата Даимлер е индиректно присутна во Република Северна Македонија преку својата основна
дејност-продажба на возила (автомобили, камиони и автобуси) пеку дистрибутерот Мак Аутостар дооел,
Скопје.
-Жејанг Гили Холдинг Груп Ко., Лтд., Народна Република Кина е производител на автомобили кој се
занимава со производство и продажба на патнички возила ширум светот. Деловната активност на целата
Групација Гили (вклучувајќи го Гили, неговото поврзано друштво Гили Технолоџи Груп Ко., Лтд. (Geely
Technology Group Co., Ltd.) ("Групација Гили Технолоџи"), и нивните поврзани друштва, заедно наречени
"Групација Гили" (Geely Group), е поделена на пет подгрупации: (i) Групација Гили Ауто (Geely Auto Group)
која ги вклучува трговските марки гили ауто (Geely Auto), линк & кo (Lynk & Co), ПРОТОН (PROTON),
лотус (Lotus); (ii) Групација Волво Кар (Volvo Car Group) која ги вклучува трговските марки волво карс
(Volvo Cars) и полестар (Polestar); (iii) Групација Гили Комршал Виекл (Geely Commercial Vehicle Group)
која ги вклучува трговските марки лондон електрик виекл компани (London Electric Vehicle Company) и јуан
ченг (Yuan Cheng); (iv) Групација Гили Технолоџи (Geely Technology Group) (нов бизнис) која ги вклучува
трговските марки чаочао (CaoCao), терафуџа (Terrafugia), чјианџјанг моторсајклс (Qianjiang Motorcycles),
џома (Joma) и други нови бизниси; и (v) Групација Митајм (Mitime Group) која вклучува образовни
институции, деловно работење во областа на мото спортови и деловно работење во областа на туризам. Гили
работи на глобално ниво ширум синџирот на вредности во автомобилската индустрија, од истражување,
развој и дизајн до производство, продажба и услуги.

-Заедничкото вложување ќе работи на развој, производство и дистрибуција на следната генерација смарт
електрични модели.
2. Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да
потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е
резервирана.
3. Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа
концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се
испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје или по e-mail:
kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на
ова известување.
22.05.2019 година
Скопје

