
Известување за концентрација со која СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, Германија ќе стекне 

контрола над  Вариан Медикал Системс Инк., САД 

(предмет бр. 08-97/2020) 

 

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 11.11.2020 година, до Комисијата за 

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

на контрола од страна на СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, со седиште на Хенкештр. 127, 91052 

Ерланген, Германија над Вариан Медикал Системс Инк., компанија основана во Делавер, САД, и 

седиште на 3100 Хансен Веј, Пало Алто, Калифорнија, 94304-1038, САД. 

 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, Германија e глобален снабдувач на здравствени решенија и 

услуги, развој, производство и продажба на разновиден спектар на обработки на слики, 

лабораториско дијагностицирање и напредни тераписки производи и услуги на даватели на 

здравствени услуги ширум светот. СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, Германија вработува околу 

52,000 лица во над 70 земји во светот. 

СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ нема подружници или претставништва во Северна Македонија, но 

е присутен преку дистрибутер. 

СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ е дел од компаниите од групата Сименс, која имаше две лица 

регистрирани во Северна Македонија, односно претставништвата на Сименс АЕ, кое обезбедува 

извршување на проекти со клуч-клуч во енергија, индустрија, комуникации и транспорт системи, и 

Сименас Гамеса Рењувабл Енерџи ГмбХ Австрија (Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH Austria) 

("СГРЕ"), кое е активен во бизнисот со ветерна енергија. Од 28 септември 2020, СГРЕ веќе не е 

контролиран (директно или индиректно) од Сименс АГ (Siemens AG). Оттука, не е веќе дел од истата 

група на компании како СХС. 

 

Вариан Медикал Системс Инк, САД е глобален производител на медицински уреди и софтверски 

решенија за лекување на рак со радиотерапија и други напредни третмани,  вработува околу 10,000 

лица низ целиот свет, има 12 производствени капацитети помеѓу Северна Америка, ЕУ, Јужна 

Америка и Кина и повеќе од 70 канцеларии за продажба и поддршка низ целиот свет. 

Вариан Медикал Системс Инк нема подружници или претставништва во Северна Македонија, но е 

присутен на пазарот преку дистрибутер. 

 

 

 

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. 

 

 

17.11.2020 година  

     Скопје 

 


