
Известување за концентрација со која ВГРД ГмбХ, Германија  ќе стекне  контрола врз дел 
од  имотот на Ауто-Холдинг Дрезден, Германија 

 (предмет бр. 08-73/2022) 
 
 
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 07.04.2022 
година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доствено известување за 
концентрација која се состои од стекнување на единствена контрола од страна на ВГРД 
ГмбХ (VGRD GmbH), друштво со ограничена одговорност основано според законите на 
Германија, со седиште на Волфсбургер Страсе 22/22а/22б, 38442 Волфсбург, Германија 
(Wolfsburger Landstraβe 22/22a/22b, 38442 Wolfsburg, Germany), врз одредени имот на 
Ауто-Холдинг Дрезден авторизирано дилерство за возила и резервни делови на 
брендовите на Фолксваген и поврзани услуги, активно во Германија. 
 
 

Учесници во концентрацијата и нивна дејност 

 
ВГРД ГмбХ е дел од Фолксваген Групација на друштва, развивач и производител на 
патнички автомобили (ПА), лесни комерцијални возила (ЛКВ), камиони, автобуси, 
патнички автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли и резервни делови и 
додатоци со седиште во Волфсбург, Германија.  
Групацијата Фолксваген е активна во Република Северна Македонија и има четири 
зависни друштва во Република Северна Македонија – Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје, 
Порше Македонија ДООЕЛ Скопје, Сканија Македонија ДООЕЛ Илинден и Порше Брокер 
АД Скопје.  
 
 
Предметот на концентрацијата го опфаќа оперативниот бизнис на Ауто-Холдинг Дрезден 
- овластен застапник за возила и резервни делови на брендовите на Групацијата  
Фолксваген и сродни услуги, активен во Германија, истиот нема никакви активности во 
Република Северна Македонија. 
 
 
 
Подносителот на известувањето предлага за целите на ова концентрација релевантните 
пазари да се дефинираат како (i) пазар за малопродажна дистрибуција на нови ПА и ЛКВ, 
(ii) пазар за малопродажба на користени моторни возила, (iii) пазар за малопродажба на 
резервни делови за оригинална опрема и резервни делови за неоригинална опрема, и (iv) 
пазарот за услуги за одржување и поправка, сите 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 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. 
 
 
14.04.2022 година  
     Скопје 


