
Известување за концентрација со која Сауди Арамко Девелопмент Компани, Дахран, 

Кралство Саудиска Арабија и Когните АС, Лисакер, Кралството Норвешка ќе формираат 

целосно функционално заедничко вложување 

 (предмет бр. 08-13/2021) 

 

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 04.01.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на 

формирање на целосно функционално заедничко вложување од страна на Сауди Арамко 

Девелопмент Компани со регистрирана адреса на Поштенско сандаче 5000, Дахран, 31311, Кралство 

Саудиска Арабија и Когните АС со седиште на Оксневајен 10, 1366, Лисакер, Кралството Норвешка 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Сауди Арамко Девелопмент Компани - SADCO е зависно друштво во целосна сопственост на 

Сауди Арабијан Оил Компани („Арамко“). 

Арамко е примарно ангажирано со проспекциски геолошки истражувања, истражувања, бушење и 

вадење јаглероводородни супстанци и обработка, производство, рафинирање и пласирање на 

пазарот на овие супстанци. Арамко е акционерско друштво основано во Кралството Саудиска 

Арабија („Саудиска Арабија“) по пат на Кралска уредба бр. М/8.  

Когните АС е друштво со ограничена одговорност основано и регистрирано во Норвешка. Cognite 

е друштво за софтвер, примарно ангажирано со обезбедување на услуги за податоци и услуги на 

индустриска вештачка интелигенција. 

Предложеното заедничко вложување ќе биде основано во Ријад, Саудиска Арабија. Ќе (i) развива 

деловен потфат кој ќе ги користи бенефитите од Cognite Data Fusion Platform за дигитална 

трансформација на тешки индустрии, и (ii) ќе ја користи стратешката алијанса со Google (преку 

новација во корист на заедничкото вложување) за овозможување на маркетинг и испорака на Google 

Cloud производи и поврзани услуги. Предложеното заедничко вложување исто така ќе основа 

дигитална академија за дигитални тренинзи во Саудиска Арабија и ќе биде посветена на тековно 

истражување и развој со цел да додаде дополнителни услуги на својата понуда. 

Според подносителите на известувањето, релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација 

би можел да се дефинира како пазар за обезбедување услуги за дигитална трансформација, cloud 

услуги и помошни услуги.  

 

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 сите заинтересирани 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. 

29.01.2021 година, Скопје 


