
Известување за концентрација со која Форд Отомотив Санаи А.С.,  Истанбул, 

Турција стекнува единствена контрола над Форд Романија С.А., Крајова, Романија 

(предмет бр. 08-84/2022) 

 

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 06.05.2022 година, Комисијата 

за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Форд Отомотив 

Санаи А.С., со регистрирано седиште на Акпинар Махалеси, Хасан Басри Кадеси број 2, 

Санџактепе, Истанбул, Турција стекнува единствена контрола над Форд Романија С.А., со 

регистрирано седиште на улица Хенри Форд 29, Крајова, Романија. 

Форд Отомотив Санаи А.С. е јавно тргувано друштво и целосно функционално заедничко 

вложување основано помеѓу Форд Мотор Компани (Ford Motor Company) („ФМК“) и Коч 

Холдинг А.С. (Koç Holding A.Ş.) („Коч“), соодветно организирано и валидно постоечко 

согласно законите на Турција. Основата на Форд Отомотив Санаи А.С., кое работи во 

турската автомобилска индустрија, беше поста0вена во 1959 година. Форд Отомотив 

Санаи А.С., ги спроведува своите активности како компанија за извоз од 2004 година и 

управува со 3 (три) главни центри: фабриките Ѓолчук (Gölcük) и Јениќој (Yeniköy) во 

Коџаели (Турција), фабриката Ескишехир (Eskişehir) во Ескишехир (Турција), Центарот за 

истражување и развој Санџактепе и Магацинот за резервни делови во Истанбул (Турција). 

Форд Отомотив Санаи А.С. ја има најголемата организација за истражување и развој во 

автомобилската индустрија во Турција. Форд Отомотив Санаи А.С. произведува лесни 

комерцијални возила (т.е. комбиња), како и тешки комерцијални возила (т.е. камиони), но 

не произведува патнички автомобили (заради целносност, наведуваме дека продава само 

патнички автомобили, но само на територијата на Турција). Форд Отомотив Санаи А.С. 

исто така обезбедува услуги за одржување, испорака и поправка преку специјализирани 

овластени сервиси низ цела Турција. Преку својот бизнис за тешки комерцијални возила 

Форд Тракс (Ford Trucks), Форд Отомотив Санаи А.С. назначува дистрибутери и дилери 

надвор од земјата и нуди услуги за продажба, сервис и резервни делови преку своите 

дилери. 

Форд Отомотив Санаи А.С. нема зависни друштва во РСМ но остварува приходи од 

продажба 

ФМК дојде во Романија во 2007 година, купувајќи го мнозинскиот удел на Аутомотив 

Крајова (Automotive Craiova) и во март 2008 година фабриката Аутомобиле Крајова 

(Automobile Craiova). Во септември 2009 година, производната линија во Крајова, 

Романија го понуди првиот бел Форд Транзит Конект (Ford Transit Connect). 

Производството на возила во фабриката започна во септември 2009 година со Форд 

Транзит Конект, а подоцна и со Форд Б-Макс (Ford B-Max). Производството на мотори во 

фабриката вклучува три и четири цилиндрични верзии на семејството на мотори ЕкоБуст 

(EcoBoost) на Форд. Фабриката има производствен капацитет од 250,000 единици на 

годишно ниво. Во Крајова, Форд моментално произведува патнички автомобили, имено 

Екоспорт (Ecosport) и Пума (Puma). Во моментов во Крајова не се произведуваат лесни 

комерцијални возила. Клиент на фабриката во Крајова е Форд Верке ГмбХ Германија 

(Ford Werke GmbH Germany). Како што е детално објаснето во Точка 6 од Известувањето, 

одредени бизниси ќе бидат издвоени од Форд Романија пред комплетирањето на 

Предложената трансакција. По Издвојувањето (анг. Carve-Out), Форд Романија ќе ја 



вклучува само фабриката во Крајова, која е фабрика за склопување и постројка за 

производство на автомобили лоцирана во Крајова, Романија. 

Форд Романија нема зависни друштва во РСМ. 

Предложената трансакција се однесува на автомобилскиот сектор (а особено патнички 

автомобили).  

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. 

 

18.05.2022 година  

     Скопје 


