
    

Известување за концентрација која се однесува на индиректно стекнување на единствена 

контрола од страна на Асахи Касеи, Корп. (Asahi Kasei, Corp.) врз бизнисот со ткаенини 

("Тајгер") ("Tiger") на Адиент плц (Adient plc), Соединетите американски држави  

(предмет бр. 08-43/2020) 

 

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 23.03.2020 година а дополнето на 

01.04.2020 година и 05.05.2020 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими 

известување за концентрација која се однесува на индиректно стекнување на единствена контрола 

од страна на Асахи Касеи, Корп. (Asahi Kasei, Corp.), со седиште во Хибија Митсуи Тауер, 1-1-2 

Јуракучо, Чиода-ку, Токио 100-8440, Јапонија (Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8440, Japan), врз бизнисот со ткаенини ("Тајгер") ("Tiger") на Адиент плц (Adient plc), со 

седиште во 49200 Халјард Драјв, Плимаут, МИ 48170, Соединетите американски држави (49200 

Halyard Drive, Plymouth, MI 48170, United States of America), преку купување акции и средства. 

Асахи Касеи со седиште во Токио, Јапонија, е глобална хемиска компанија активна во три главни 

сектори: материјали (вклучувајќи ткаенини за автомобили), домови и здравствена заштита. 

"Тајгер" е името дадено на дивизијата на бизнисот на Адиент за ткаенина за предложената 

трансакција. Адиент ќе го задржи бизнисот за производство на седишта за автомобили и останатите 

компоненти на бизнисите (актвиности поврзани со метал, пена и украсување); го продава само 

својот бизнис за ткаенини (во кој спаѓа и поранешниот бизнис на Групацијата Мишел Тиери). 

Предложената трансакција се однесува на пазарот за ткаенини за автомобили. 

Што се однесува до географскиот обем на релевантниот пазар за концентрацијата, Подносителот 

предлага релевантниот географски пазар да биде дефиниран како територијата на Европската 

економска област (ЕЕА). 

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. 

 

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 54, Скопје 

или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од 

денот на објавување на ова известување. 

 

16.06.2020 година  

     Скопје 


