
Известување за концентрација која се однесува на планирано индиректно преземање 

од страна на ОМВ Актиенгезелшафт Виена Австрија, преку неговата подружница во 

целосна сопственост ОМВ Рефининг & Маркетинг ГмбХ на поголемиот дел од 

уделите а со тоа и единствена контрола врз претпријатието Бореалис АГ, Виена, 

Австрија 

(предмет бр. 08-60/2020) 

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 28.05.2020 година, Комисијата за заштита 

на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на планирано индиректно 

преземање од страна на ОМВ, преку неговата подружница во целосна сопственост ОМВ Рефининг 

& Маркетинг ГмбХ (OMV Refining & Marketing GmbH), со седиште на Трабренштрасе бр. 6-8, 1020 

Виена, Австрија (Trabrennstraße 6-8, 1020 Vienna, Austria, на поголемиот дел од уделите а со тоа и 

единствена контрола врз претпријатието Бореалис АГ, со седиште на Ваграмерштрасе бр.17-19, А-

1220 Виена, Австрија (Wagramerstraße 17-19, A-1220 Vienna, Austria). 

 

Учесници во концентрацијата и нивните деловни анктивности: 

ОМВ е јавно ограничено претпријатие основано според законите на Австрија. Тоа е крајното 

матично претпријатие на ОМВ групата. Возводните деловни активности на ОМВ Груп се 

фокусираат на истражување, развој и производство на нафта и гас во одредени клучни региони, 

вклучувајќи ги Централна и Источна Европа, Северно Море, Русија, Средниот исток, Африка и 

Азија-Пацифик. Надолниот бизнис со нафта што работи со рафинери во Австрија, Германија и 

Романија, кои произведуваат и продаваат ТНГ, авионско гориво, нафта, бензин, дизел, лесно масло, 

гориво, сулфур и калциниран кокс. Низводниот бизнис со гас се фокусира на трговија и продажба 

на гас, како и поседување на цевководна мрежа и складишта за гас во Австрија. ОМВ Груп не е 

активно и не генерира промет во Северна Македонија.  

Бореалис е матична компанија на Бореалис Групата на компании. Бореалис Груп е активно во 

производство и комерцијализација на полиолефини, основни хемикалии и ѓубрива. Бореалис Груп 

нема правни субјекти регистрирани во Северна Македонија и само индиректно е присутен.  

Релевантниот пазар заради проценка на предложената трансакција потенцијално може да се 

дефинира како пазари за продажба на (i) полиетилен, (ii) полипропилен, (iii) ѓубрива и (iv) АдБлу. 

 

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 10 дена од 

денот на објавување на ова известување. 

 

16.06.2020 година  

     Скопје 


