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Уп. бр. 08-43 

 

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, 41/14, 53/16 и 

83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација 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), доставено преку адвокат Андреа 

Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека концентрацијата 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, 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 Северна 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. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 23.03.2020 година а дополнето на 

01.04.2020 година и 05.05.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот 

текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од 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), која се однесува на индиректно стекнување на 

единствена контрола од страна на Асахи Касеи, Корп. (Asahi Kasei, Corp.) 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), по пат на "мешан договор" кој вклучува 

купување акции и средства. Моментално, Тајгер е во целосна сопственост на Адиент. По комплетирањето 

на предложената трансакција, Тајгер ќе биде во целосна сопственост на АК. 
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Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди 

следното:  

 

Асахи Касеи Корп., со седиште во Токио, Јапонија, е глобална хемиска компанија, чиј бизнис се врши во 

три главни сектори: материјали, домови и здравствена заштита. Околу xxx 1% од консолидираниот бизнис 

на Асахи Касеи Корп. е во сегментот материјали, кој е поделен на основни материјали, производи за 

изведба, специјализирани решенија и електроника. Сегментот на производи за изведба е активен ширум 

светот и произведува влакна. Производите од влакна се користат за облека, автомобилска внатрешност, 

индустриски материјали и високо функционални наноматеријали. Асахи Касеи Корп. поседува голем број 

брендови во овој сегмент, вклучувајќи ги и оние на нејзиното претпријатие-ќерка Саге Аутомотив 

Интериорс, Инк. (Sage Automotive Interiors, Inc.). Другите производи во сегментот материјали вклучуваат 

петрохемикалии, материјали за обложување, полимери, потрошни материјали, како што се обвивките и 

филмовите за чување и заштита на производи како храна, полупроводници и сензори.  

Саге, со седиште во Гринвил, Јужна Каролина, САД, е претпријатие-ќерка 100% во сопственост на Асахи 

Касеи Материјалс Америка, Инк. (Asahi Kasei Materials America, Inc.), кој е 100% во сопственост на Асахи 

Касеи Корп.. Асахи Касеи Корп. го стекна Саге во септември 2018 година.  

АК Групацијата нема претпријатија-ќерки, филијали или претставништва во Северна Македонија. 

Сите приходи остварени во Северна Македонија во 2019 година xxx се од прекугранична продажба. xxx 

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

Оттука, Тајгер е збир на средства и претпријатија-ќерки, кои претставуваат бизнис за ткаенини на Адиент 

плц. и подлежат на предложената трансакција.  

Адиент плц е основано во 2016 година, кога Џонсон Контролс (Johnson Controls) го формирал бизнисот со 

автомобилски седишта и внатрешност, кој опфаќал склопување на комплетни седишта за автомобили и 

производство на автомобилски компоненти за седишта (метални конструкции на седиштата, механизми за 

седишта, делови од пена, обвивки и ткаенини за седишта). Адиент плц. 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). 

Оттука, Тајгер нема ниту еден субјект во Северна Македонија. Бидејќи Адиент ќе го задржи својот бизнис 

за автомобилски седишта и останатите компоненти од бизнисот, компаниите Адиент Аутомотив Дооел 

Струмица и Адиент Ситинг Дооел Штип не се дел од предложената трансакција и остануваат во Адиент 

плц.; Адиент плц. го продава само својот бизнис за ткаенини (вклучително и поранешниот бизнис на 

Групацијата Мишел Тиери (Michel Thierry Group)).  

Сите приходи остварени во Северна Македонија во 2019 година xxx се од прекугранична продажба. 

Како што е споменато, Адиент плц. има два субјекта во Северна Македонија: Адиент Аутомотив Дооел 

Струмица и Адиент Ситинг Дооел Штип. xxx 

                       

1
 Податоците се службена тајна 
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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.  

 

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 за заштита на конкуренцијата, 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. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред 

Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.        

 

                                              

                                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                                                                      ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                                            Проф.  Д-р Владимир Наумовски 

 


