
Известување за концентрација со која Енерџи Сити Девелопмент Компани, Кралство Саудиска 
Арабија и Хатчисон Порт Инвестментс Лимитед, Кајмански Острови ќе формираат целосно 

функционално заедничко вложување 
 (предмет бр. 08-119/2021) 

 
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 15.11.2021 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 Енерџи Сити 
Девелопмент Компани, друштво со ограничена одговорност основано во согласност со законите на 
Кралството Саудиска Арабија, со трговски регистарски број 2052101541 и седиште во Дахран, 
Кралство Саудиска Арабија и Хатчисон Порт Инвестментс Лимитед, друштво основано и постоечко 
согласно со законите на Кајманските Острови, со трговски број 53828 и регистрирано седиште на 
Угланд Хаус, Поштенско сандаче 309, Џорџ Таун, Гранд Кајман, КYI-1104, Кајмански Острови. 
 
Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 
 
Енерџи Сити Девелопмент Компани е зависно друштво во целосна сопственост на Сауди Арабијан 

Оил Компани (Saudi Arabian Oil Company). Сауди Арабијан Оил Компани е примарно ангажирано со 

проспекциски геолошки истражувања, истражувања, бушење и вадење јаглероводородни 

супстанци и обработка, производство, рафинирање и пласирање на пазарот на овие супстанци. 

Колор Патх Холдингс Лимитед е индиректно зависно друштво на Хатчисон Порт Инвестментс 

Лимитед (Hutchison Port Investments Limited), и член на Hutchison Ports („Hutchison Ports“), водечки 

глобален играч активен со развој и управување на терминали за контејнери и давател на поврзани 

услуги за логистика. Hutchison Ports, индиректно зависно друштво на ЦК Хатчисон Холдингс 

Лимитед (CK Hutchison Holdings Limited; „CKHH“), е одделението за пристаништа и поврзани услуги 

на СКНН. СКНН е мултинационален конгломерат со седиште во Хонг Конг, кое котира на берзата на 

Hong Kong Limited. Има четири основни деловни потфати: пристаништа и поврзани услуги, 

продажба на мало, инфраструктура и телекомуникации („CK Hutchison Group“). 

Предложеното заедничко вложување ќе биде основано во Кралството Саудиска Арабија. Ќе 

развива, врши маркетинг и управува со сувото пристаниште и поврзаната зона за логистика во 

SPARK и ќе презема други поврзани услуги за логистика во Саудиска Арабија. 

Релевантната активност за пријавената концентрација би можела да се дефинира како работење 
на суви пристаништа и поврзана логистичка инфраструктура и услуги. 

Во однос на географскиот опсег на работење на суви пристаништа и поврзана логистичка 
инфтраструктура и услуги, за целите на ова Известување, Подносителите сметаат дека би можел да 
се дефинира како регионален. Сепак, имајќи ги во предвид надлежностите на Комисијата да ги 
анализира условите на конкуренцијата на територијата на Северна Македонија, Подносителите 
доставуваат оцена за конкуренцијата на територијата на Република Северна Македонија.   

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. 

18.11.2021 година, Скопје 


