
Известување за концентрација,  заедничко вложување на ДАИМЛЕР АГ, Германија и АБ 

ВОЛВО, Шведска 

(предмет бр. 08-94/2020) 

 

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 19.10.2020 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доствено известување за концентрација која се однесува на основањето 

на целосно функционално заедничко вложување (joint venture) од ДАИМЛЕР АГ, со седиштево 

Мерцедесштрасе 120, 70327 Штутгарт, Германија и АБ ВОЛВО, со седиште во СЕ-405 08, Гетеборг, 

Шведска за развој, производство и продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони 

влекачи.  

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Даимлер АГ е јавно котирано друштво соодветно основано според германскиот закон со свое 

регистрирано седиште во Штутгарт, Германија. Даимлер на глобално ниво развива, произведува и 

дистрибуира автомобилски производи, главно патнички автомобили, камиони, комбиња и автобуси. 

Неговото работење е поделено на три подрачја: Мерцедес-Бенц АГ (Mercedes-Benz AG) (одговорно 

за патнички автомобили и комбиња), ДаимлерТрак АГ (Daimler Truck AG) (одговорно за камиони и 

автобуси) и ДаимлерМобилити АГ (Daimler Mobility AG) (одговорно за финансиски услуги и услуги 

за мобилност). 

АБ Волво е мултинационално производствено друштво со седиште во Гетеборг, Шведска и јавно 

котирано на Нордиската берза Насдак ОМХ (Nasdaq OMX). Преку своите удели во друштва во рамки 

на Групацијата Волво, АБ Волво е глобално активно во производството и продажбата на камиони 

за автопат или надвор од автопат, автобуси, градежна опрема и поморски мотори, индустриски 

мотори за автопат.  

АБ Волво има едно претпријатие-ќерка во Северна Македонија, друштвото Волво Македонија 

д.о.о.е.л., со седиште на ул. 1550 бр. 5, Скопје. 

Даимлер и Волво имаат намера да направат заедничко вложување за развој, производство и 

продажба и по продажба на системи за горивни ќелии за камиони влекачи. Заедничкото вложување 

ќе биде целосно функционално заедничко вложување - со намера да ги снабдува своите системи за 

горивни ќелии не само на Даимлери Волво, туку и на клиенти од трети страни, вклучително и со 

конкурентни ПООи(производители на оригинална опрема) (OEMs) за камиони влекачи. 

 

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 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. 

 

 

30.11.2020 година  

     Скопје 


