
Известување за концентрација со која Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт од 

Германија ќе стекне самостојна контрола над Аутоцентрум Спорт АС од Норвешка 

(предмет бр. 08-89 од 2022 година) 

 

 

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 20.05.2022 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на 

стекнување на самостојна контрола од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акциенгезелшафт со 

регистрирано седиште на адреса Поршеплац 1, 70435 Штутгарт, Германија над Аутоцентрум 

Спорт АС со регистрирано седиште на адреса Рјенштубен 9, 0679 Осло, Норвешка. 

 

-Фолксваген Групацијата е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и 

продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, транспортни 

автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и 

дополнителна опрема. Фолксваген Групацијата исто така се занимава со дистрибуција на возила. 

Фолксваген Групацијата ги вклучува брендовите за моторни возила Фолксваген Песинџер Карс, 

Фолксваген Лајт Комршал, Порше, Ауди, Шкода, Ламборгини, СЕАТ , МАН, Сканиа и Дукати. 

Фолксваген Групацијата исто така нуди решенија за услуги за мобилност, како што се возила на 

повик и споделување на возила. 

Дополнително, Фолксваген Групацијата обезбедува финансиски услуги и услуги за осигурување 

поврзани со дистрибуција и финансирање на своите автомобили и комерцијални возила, но ги 

покрива и редовните банкарски и други активности на осигурување. Оваа дејност се спроведува 

главно преку Фолксваген Фајненшл Срвисис АГ и неговите зависни друштва. ФСАГ нуди услуги 

за мобилност како што се финансирање, лизинг, осигурување и услуги за набавка на осигурување 

во врска со автомобили и комерцијални возила. Конечно, преку зависното друштво на ФСАГ, 

Фолксваген Банк ГмбХ, Фолксваген Групацијата обезбедува директни банкарски услуги. 

Фолксваген Групацијата е присутна во Северна Македонија преку следниве зависни друштва: 

-Порше Лизинг ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Босна и Херцеговина бр. 3, 

Центар, Скопје и со регистрирана основна дејност-финансиски лизинг; 

-Порше Брокер АД Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Босна и Херцеговина бр. 3, Центар; 

Скопје и со регистрирана основна дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни 

посредници; 

-Сканиа Македонија ДООЕЛ Илинден, со регистрирано седиште на ул. 34, бр. 7, Илинден, 

Скопје и со регистрирана основна дејност-трговија со останати моторни возила и 

-Порше Македонијa ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Бул. Босна и Херцеговина бр. 

4, Центар, Скопје и со регистрирана основна дејност-трговија со автомобили и моторни возила о 

лесна категорија . 

-Аутоцентрум Спорт АС, со седиште на Рјенштубен 9, 0679 Осло, Норвешка е дистрибутер на 

автомобили/друштво за продажба на големо, кое се фокусира на увоз и дистрибуција на 



автомобили од брендот Порше, делови (резервни и заменливи) делови како и додатоци (во 

понатамошниот текст означени како „Производи на Порше“) преку мрежа на овластени 

дистрибутери на Порше во Норвешка. Целното друштво, во моментот, врз основа на договор е 

ексклузивен увозник и дистрибутер на големо на Производите на Порше во Норвешка. ---- 

-Аутоцентрум Спорт АС не е активно и не остварува приход во 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.  

 

 

26.05.2022 година 

Скопје 


