
Известување за концентрација со која БП Еуропа СЕ, Германија  ќе стекне заедничка 

контрола над Дигитал Чарџинг Солушнс ГмбХ Германија , заедно со BMW, Германија и 

Daimler, Германија 

(предмет бр. 08-58/2021) 

 

 

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 05.05.2021 година, а дополнето на 

18.05.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доствено известување за 

концентрација која се однесува на на стекнувањето 33,33% удел и заедничка контрола од страна на 

БП Еуропа СЕ (BP Europa SE), со регистрирано седиште на Уберсеале 1, 20457 Хамбург, Германија 

над друштвото Дигитал Чарџинг Солушнс ГмбХ (Digital Charging Solutions GmbH), со регистрирано 

седиште на Бруненштрасе 19-21, 10119, Берлин, Германија. Дигитал Чарџинг Солушнс ГмбХ во 

моментов е под заедничка контрола на Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт (Bayerische Motoren 

Werke Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Петулринг 130, 80788, Минхен, Германија 

(„BMW“) преку своето релевантно зависно друштво, и Даимлер АГ (Daimler AG), со регистрирано 

седиште на Мерцедесштрасе 120, 70327 Штутгарт, Германија(„Daimler“) преку своето релевантно 

зависно друштво. 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

БП Еуропа СЕ е индиректно зависно друштво на БП п.л.ц. (BP p.l.c.), со регистрирано седиште на 

1 Ст Џејмс Сквер, Лондон СВВ1АЈ 4ПД, Обединето Кралство (заедно со сите поврзани субјекти: 

„bp“/„бп“).  „бп“ со седиште во Лондон, Обединетото Кралство, е интегрирана енергетска компанија 

со активности во Европа, Северна и Јужна Америка, Австралазија, Азија и Африка. БП п.л.ц. е 

владејачкото (матично) друштво на глобалната групација која се фокусира околу четири бизниси 

групи:  производство и операции со јаглеводороди (нафта и гас);  купувачи и производи – што ги 

зголемува понудите на bp за погодност и мобилност за купувачите;  гас и енергија со низок јаглерод 

(вклучувајќи обновливи извори на енергија и интегриран гас); и  иновации и инженерство за 

поттикнување на дигитална трансформација.„бп“ не се воопшто присутни во Република  Северна 

Македонија. 

BMW – со трговските марки BMW, MINI,RollsRoyce иBMW Motorrad, BMW е еден од 

најуспешните производители на патнички автомобили и моторцикли на светско ниво, како и 

обезбедувач на премиум услуги на полето на индивидуална мобилност, со седиште во Минхен, 

Германија. Патничките автомобили вклучуваат плаг-ин хибридни возила и електрични возила. 

Daimler со своите дивизии Mercedes-Benz AG, DaimlerTrucks AG и DaimlerMobility AG, е друштво 

со чии акции се тргува јавно, основано во согласност со германското право, со регистрирано 

седиште во Штутгарт, Германија. Daimler е активен на глобално ниво со развој, производство и 

дистрибуција на автомобилски производи, примарно патнички автомобили, камиони, комбиња и 

автобуси. Дивизијата Mercedes-Benz AG е одговорна за глобалниот бизнис на Mercedes-BenzCars и 

Mercedes-BenzVans и се фокусира на развој, производство и продажба на патнички автомобили, 

комбиња и услуги. DaimlerTrucks AG го сочинува производството и продажбата на комерцијални 

возила. DaimlerMobility AG се фокусира на финансиски решенија и решенија за мобилност. 

Услугите опфаќаат од изнајмување, лизинг, и финансиски понуди до иновативни услуги за флота, 

осигурување, платформи за е-плаќање и инвестиции во решенија базирани на апликации како што 

се споделување на возило (carsharing), мобилност-како-услуга (Mobility-as-a-Service (MaaS)) и 

повикување на возило (ride-hailing). 



Дигитал Чарџинг Солушнс ГмбХ е активно со развој, маркетинг и дистрибуција на производи и 

услуги во областа на мобилност, конкретно понуда на информациски услуги и технологија за 

пристап до инфраструктура за полнење на електрични и хибридни возила. Исто така е активно со 

дистрибуција и купување на електрична енергија на местата за полнење на електрични и хибридни 

возила и услуги за управување со мрежа на станици за полнење на електрични и хибридни возила и 

услуги за управување со мрежа на станици за полнење за електрични и хибридни возила. 

Заедничкото вложување не е воопшто присутно во Република Северна Македонија. 

 

Спред подносителот на известувањето како релевантен пазар на стоки за пријавената концентрација 

би можел да се дефинира  пазарот на обезбедување на услуги на е-мобилност. 

 

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. 

 

 

20.05.2021 година  

     Скопје 


