
Известување за концентрација со која Даимлер Трак Холдинг АГ, Германија ќе стекне 

контрола над дел од деловната активностна Даимлер АГ 

 (предмет бр. 08-114/2021) 

 

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 25.10.2021 година, дополнето на 

27.10.2021 и на 01.11.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доствено 

известување за концентрација кое се однесува на одредени чекори за глобална реорганизација на 

групацијата Даимлер АГ, што ќе се случи по претходниот Спин-оф (Spin-Off) на деловната 

активност за камиони и автобуси на Даимлер АГ ("ДАГ", заедно со своите поврзани субјекти, 

"Групација ДАГ"), на чело со ДаимлерТрак АГ ("ДТАГ"), на ДаимлерТрак Холдинг АГ 

("ДТХАГ",заедно со своите поврзани субјекти, "Групација ДТХАГ"), кое ќе биде друштво 

независно од ДАГ по Спин-офот. Конкретно, Известувањето се однесува на пренос на одредени 

делови од друштвата Мерцедес Бенц АГ(Mercedes Benz AG) и Даимлер Мобилити АГ (Daimler 

Mobility AG) ("Деловната активност што се пренесува"), кои ќе останат да бидат претпријатија-

ќерки под контрола на ДАГ по Спин-офот, на ДТАГ, кое ќе биде претпријатие-ќерка на ДТХАГ, и 

како такво независно од ДАГ по Спин-офот. 

Оттука, Известувањето се однесува на стекнување (индиректна) единствена контрола о дстрана на 

ДТХАГ врз Деловната активност што се пренесува. 

. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

ДТХАГ е акционерска корпорација регулирана со законите на Германија со седиште во Штутгарт и 

претставува вистинска холдинг-компанија. ДТХАГ е крајното друштво што стекнува во 

концентрацијата за која се поднесува известување, кое индиректно ги стекнува Деловните 

активности што се пренесуваат од ДАГ. По Спин-офот, ДТХАГ целосно ќе ја поседува и контролира 

оперативната деловна активност што ја сочинува групацијата ДТАГ. 

ДТАГ е акционерска корпорација регулирана со законите на Германија со седиште во Штутгарт, 

Германија. ДТАГ е активна во деловната активност за камиони и автобуси и е фокусирана на 

производство и продажба на камиони и автобуси. Асортиманот на производи за камиони на ДТАГ 

вклучува лесни, средни и тешки товарни возила за долги релации, дистрибуција и транспорт на 

градилишта, како и специјални возила кои се користат главно за општински намени. 

Ниту ДТХАГ ниту ДТАГ немаат претпријатија-ќерки или средства во Северна Македонија. 

Деловната активност што се пренесува се состои од субјекти и средства од прибл. 20 друштва кои 

се претежно активни во обезбедувањето финансиски услуги (т.е. услуги за лизинги финансиски 

услуги) за камиони и автобуси и услуги за малопродажба и постпродажни услуги за камиони и 

автобуси. 

Не вклучува друштва или средства во СевернаМакедонија. 

  



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. 

 

 

03.11.2021 година  

     Скопје 


