
Известување за концентрација со која САБИК Интернешнал Холдингс Б.В. (SABIC 

International Holdings B.V.), Ситард Холандија стекнува контрола над СД 

Вервалтунгсгезелшафт мбХ (SD Verwaltungsgesellscaft mbH) Минхен Германија, СД 

Бетеилигунгсгезелшафт мбХ & Ко. КГ (SD Beteiligungsesellscaft mbH & Co. KG), 

Минхен Германија и СД Лизензвервертунгсгезелшафт мбХ & Ко. КГ (SD 

Lizenzverwertungsgesellscaft mbH & Co. KG), Минхен Германија, како и над сите 

нивни зависни друштва JBCC Холдинг Компани Инк., Делавер САД и Сајентифик 

Дизајн Компани Инк, Њу Џерси САД 

(предмет бр. 08-45/2022) 

 

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 17.02.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која САБИК 

Интернешнал Холдингс Б.В. (SABIC International Holdings B.V.), со седиште на 

Еуропабоулевард 1, Ситард, Холандија стекнува контрола над СД Вервалтунгсгезелшафт 

мбХ (SD Verwaltungsgesellscaft mbH) со седиште на Арабелаштрасе 4а, 81925 Минхен 

Германија, СД Бетеилигунгсгезелшафт мбХ & Ко. КГ (SD Beteiligungsesellscaft mbH & Co. 

KG), со седиште на Арабелаштрасе 4а, 81925, Минхен Германија и СД 

Лизензвервертунгсгезелшафт мбХ & Ко. КГ (SD Lizenzverwertungsgesellscaft mbH & Co. 

KG), со седиште на Арабелаштрасе 4а, 81925, Минхен Германија, како и над сите нивни 

зависни друштва JBCC Холдинг Компани Инк., Делавер САД и Сајентифик Дизајн 

Компани Инк, Њу Џерси САД. 

 

САБИК Интернешнал Холдингс Б.В. e зависно друштво, во целосна сопственост на 

Сауди Бејзик Индустрис Корпорејшн (Saudi Basic Industries Corporation), акционерско 

друштво со чии акции се тргува на берза, основано со Кралска уредба на Кралството 

Саудиска Арабија, со регистрирано седиште на Поштенско сандаче 5101, Ријадх, 11422, 

Кралство Саудиска Арабија на 6 септември 1976 година, со регистарски број 10100110813. 

САБИК котира на Саудиската берза. (ознака: Тадaвул 2010 (Tadawul: 2010)). САБИК е 

првенствено активен со производство и продажба на стоковни хемикалии (вклучувајќи 

петрохемикалии), хемиски посредници, полимери (исто така наречени пластика), ѓубрива 

и до одреден степен, метали. 

САБИК е контролирано од страна на Сауди Арабиан Оил Компани (Saudi Arabian Oil 

Company; “Сауди Арамко”), акционерско друштво основано со Кралска уредба на 

Саудиска Арбија, и поседува седумдесет проценти (70%) од акциите во САБИК. Сауди 

Арамко е примарно ангажиран со проспекциски геолошки истражувања, истражување, 

бушење и вадење јаглероводородни супстанци и обработка, производство, рафинирање и 

пласирање на пазарот на овие супстанци. 

Сауди Арамко нема регистрирани зависни друштва во Северна Македонија. 

СД-Инк., првенствено развива и лиценцира комерцијални хемиски процеси и технологии 

за учесниците во петрохемиската индустрија, и развива, произведува и продава поврзани 

катализатори. Процесите развиени од страна на СД-Инк. се користат за производство на 

петрохемиски производи како што се етилен оксид („ЕО“) и етилен гликол („ЕГ“), 

деривати на етилен оксид, полиоли и малеински анхидрид, и сите служат како главни 



компоненти од кои се составени мноштво крајни производи, вклучувајќи полиестери, 

пластични шишиња, антифриз и различни производи за потрошувачите.  

СД-Инк. не е активен во Северна Македонија. 

Подносителот смета дека релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би 

можел да се дефинира како развивање и лиценцирање на технологии за производство 

на петрохемикалии. 

Во однос на географскиот опсег, за целите на ова Известување, Подносителот предлага 

дека релевантниот географски пазар би можел да биде дефиниран како светски, но 

Подносителот доставува 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 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 факс: 02 3296 466, на 

адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 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. 

 

22.02.2022 година  

     Скопје 


