
Известување за концентрација со која Стелантис Н.В., Лијден и ФИХ Мобајл Лимитед, 

Кајмански острови ќе формираат целосно функционално заедничко вложување 

(предмет бр. 08-102 од 06.09.2021 година) 

 

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 06.09.2021 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со кое Стелантис Н.В.  

Stellantis N.V.), со регистрирано седиште на Сингапорешраат, 92-100, Лијнден, П7 1175 РА, и 

ФИХ Мобајл Лимитед (FIH Mobile Limited), со регистрирано седиште на поштенско сандаче 31119 

Гранд Павилјон, Хибискус Веј, 802 Вест Беј Роуд, Гренд Кајман, KY1-1205, Кајмански острови, ке 

формираат целосно функционално заедничко вложување кое ќе биде активно со развој на 

дигитални кабини (digital cockpits) и персонализирани поврзани услуги (personalised connected 

services). По трансакцијата, Стелантис Н.В. и ФИХ Мобајл Лимитед поединечно ќе поседуваат по 

50% од уделите во Заедничкото вложување / Mobile Drive и ќе имаат заедничка контрола врз 

Заедничкото вложување. 

Стелантис Н.В. е владејачкото друштво на Stellantis Group. Stellantis Group е глобална 

автомобилска групација која се занимава со дизајнирање, инженерство, производство, 

дистрибуција и продажба на автомобили, делови и производствени системи низ светот. Исто така, 

обезбедува финансирање на продавачи на мало и дилери за да ја поддржи продажбата на своите 

брендирани возила. Stellantis Group има приближно 300.000 вработени. 

ФИХ Мобајл Лимитед е инвестициско холдинг друштво кое е примарно активно на светско ниво 

со дизајн, развој, производство, составување и пост-продажни услуги за друштва кои се бават со 

компјутери, комуникации и потрошувачка електроника. FIH има приближно 70.000 вработени. 

ФИХ Мобајл Лимитед припаѓа на групацијата Foxconn Group, која е глобален производител на 

електроника и давател на технолошки решенија. 

Релевантниот пазар на производи за предметната концентрација може да се дефинира како (1) 

пазар на информациски системи за возачи и (2) пазар на услуги за обработка во облак (IaaS/PaaS). 

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. 

 

 

 

10.09.2021 година  

     Скопје 
 


