
Известување за концентрација за заедничко вложување на  Магна Металформинг ГмбХ , 

Австрија и ЛГ Електроникс Инк., Кореа 

 (предмет бр. 08-46/2021) 

 

 

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 17.03.2021 година, до Комисијата за 

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

на заедничко вложување на Магна Металформинг ГмбХ, со седиште на Тецхнологиестрассе 8, 1120, 

Виена, Австрија (Technologiestraße 8, 1120 Vienna, Austria) и ЛГ Електроникс Инк., со седиште на 

ЛГ Твин Таурс, 128, Јеоуи-даеро, Sеонгдеунгпо-гу, Сеул, 07336, Кореа (LG Twin Towers, 128, Yeoui-

daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea). 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Магна Интернационал Инц. Канада е дел од Магна Групацијата, глобален добавувач на 

автомобили кој дизајнира, инженира и произведува компоненти, склопови, системи, подсистеми и 

модули за производители на оригинална опрема на патнички возила и лесни комерцијални возила 

во Северна Америка, Јужна Америка, Европа, Азија и Африка. Можностите на производството на 

Магна Групацијата вклучуваат производство на каросерија, шасија, надворешност, седишта, 

погонски систем, електронски, системи за визија, затворање и покрив и модули, како и комплетно 

инженерство на возила и производство на договори.  

 

Магна Металформинг ГмбХ, Австрија е индиректно зависно друштво во целосна сопственост на 

Магна Интернационал Инц., Канада. Неговата цел е одржување и администрација на директно и 

индиректно учество во компании активни во бизнисот со погонски системи. Дополнително, преку 

нејзината гранка Магна Хеви Стампинг, Алберсдорф-Пребух, Австрија, Магна Металформинг 

ГмбХ е активно во производството на структури на каросеријата и шасијата. 

  

Магна Групацијата е присутна во Република Северна Македонија преку своето зависно друштво 

Магна Мирорс Саут-Ист Јуроп ДООЕЛ Струга кое е во процес на изградба на своите 

производствени капацитети и сè уште не е оперативно. Магна Мирорс Саут-Ист Јуроп ДООЕЛ 

Струга припаѓа на Магна Групацијата како дел од Магна Мирорс Групацијата. 

 

ЛГ Електроникс Инк., Кореа е производител на интегрирана електронска стока со седиште во 

Кореа, со глобални мрежи на работење и дистрибуција низ повеќе од 150 земји кои вработуваат 

83.000 луѓе. ЛГЕ се состои од пет деловни единици: Апарати за домаќинство и решенија за воздух 

(вклучително и фрижидери, машини за перење, машини за миење садови, апарати за готвење, 

правосмукалки, вградени апарати, климатизери, прочистувачи на воздухот, средства за 

одвлажнување), домашна забава (вклучувајќи телевизори, аудио и видео, монитори, персонални 

компјутери и додатоци, комерцијални производи), мобилни комуникации, решенија за компоненти 

на возила (вклучително и забава за во возила, греење ладење и климатизација и мотори, инженеринг 

на возила) и деловни решенија (вклучувајќи решенија за приказ на комерцијални производи, 

соларни решенија, системи за складирање на енергија и решенија за управување со енергија).  

Во Република Северна Македонија, ЛГЕ се активни на пазарот на апарати за домаќинство и 

решенија за воздух (вклучително и фрижидери, машини за перење, машини за миење садови, 

апарати за готвење, правосмукалки, вградени апарати, климатизери, прочистувачи на воздух, 

средства за одвлажнување), домашна забава (вклучувајќи телевизори, аудио и видео, монитори, 

компјутери и додатоци, комерцијални производи) и уреди за мобилни телефони. 

Подносителите на известувањето наведуваат дека како релевантен пазар на стоки за предметната 

концентрација би можеле да се дефинираат пазарите за автомобилски компоненти за електрични и 

хибридни возила, електронски погонски системи за електрични и хибридни возила и инвертори / 

инвертер системи за електрични и хибридни возила. Релевантни географски пазари се смета дека се 

широки најмалку како Европската Eкономска Oбласт (ЕЕО)   



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. 

 

 

22.03.2021 година  

     Скопје 


