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  Уп. бр.08-_____ 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 

136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од 

ДуПонт де Немоурс, Инц. (DuPont de Nemours, Inc.), со регистрирано седиште на 974 Центер 

Роад, Билдинг 730, Вилмингтон, Делавер 19801, САД (974 Centre Road, Building 730, Wilmington, 

Delaware 19801, USA), доставено преку адвокат Јасмина Илиева Јовановиќ од Скопје, на 

седницата одржана на ден 17.01.2022 година, го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрација со која ДуПонт де Немоурс, Инц. (DuPont de Nemours, Inc.), со 

регистрирано седиште на 974 Центер Роад, Билдинг 730, Вилмингтон, Делавер 19801, САД (974 

Centre Road, Building 730, Wilmington, Delaware 19801, USA) ќе се стекне со контрола врз Роџерс 

Корпоратион (Rogers Corporation), со регистрирано седиште на 2225 В. Чендлер Булевард., 

Чендлер, Аризона, 85224-6155, САД (2225 W.Chandler Boulevard., Chandler Arizona, 85224-6155, 

USA), иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за 

последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција 

на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на 

доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита 

на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на 

конкуренцијата. 

 

2.Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна 

такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 

30.000,оо ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 

100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 

3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

Образложение 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 23.12.2021 година, до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено 

известување за концентрација од страна на ДуПонт де Немоурс, Инц. (DuPont de Nemours, Inc.), 

со регистрирано седиште на 974 Центер Роад, Билдинг 730, Вилмингтон, Делавер 19801, САД 

(974 Centre Road, Building 730, Wilmington, Delaware 19801, USA) со која ДуПонт де Немоурс, 

Инц. преку неговото зависно друштво во целосна сопственост Кардиналис Мергер Суб. Инц 

(Cardinalis Merger Sub, Inc.,) со регистрирано седиште на 1209 Оринџ Стрит, Вилмингтон, 

Делавер 19801, САД (1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA ) ќе се стекне со 
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единствена индиректна контрола врз Роџерс Корпоратион (Rogers Corporation), со регистрирано 

седиште на 2225 В. Чендлер Булевард., Чендлер, Аризона, 85224-6155, САД (2225 W.Chandler 

Boulevard., Chandler Arizona, 85224-6155, USA). Имено, согласно Договорот за спојување,  

ДуПонт де Немоурс, Инц. индиректно ќе стекне 100% од акциите во Роџерс Корпоратион. Роџерс 

Корпоратион ќе се спои со Кардиналис Мергер Суб. Инц. и по спојувањето, Роџерс Корпоратион 

ќе продолжи да постои како зависно друштво во целосна сопственост на ДуПонт де Немоурс, 

Инц. 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди 

следното:  

ДуПонт де Немоурс, Инц. (претходно со назив ДовДуПонт Инц. (DowDuPont Inc.)), основана во 

2015 година, за целите на извршување на трансакции за целосно спојување (all-stock mergers of 

equals transactions) помеѓу Дов Хемикал Компани (The Dow Chemical Company) и Е.И. ду Понт де 

Немоурс и Компани (E.I. du Pont de Nemours and Company). Обичните акции на ДуПонт де 

Немоурс, Инц. котираат на Њујоршката Берза од 2019 година. ДуПонт де Немоурс, Инц. е 

глобален иновациски лидер во технолошки материјали и решенија. Од 1ви февруари 2021 година, 

ДуПонт де Немоурс, Инц. учествува во три сегменти, и тоа Електроника & Индустрија (Electronic 

& Industrial), Мобилити и Матерјали (Mobility & Materials), и Вода и Заштита (Water & 

Protection).  

 

ДуПонт де Немоурс, Инц. нема зависно друштво или друго регистрирано корпоративно 

присуство во Северна Македонија, но остварува приходи од продажба од сегментите електроника 

& индустрија (Electronic & Industrial), мобилити и материјали (Mobility & Materials), и вода и 

заштита (Water & Protection), каде најголемиот дел од добиениот приход потекнува од 

продажбите спрема локални потрошувачи на производите КЕВЛАР (KEVLAR®). 

 

Роџерс Корпоратион е основана во 1832 година и е регистрирана во Масачусетс во 1927 година. 

Роџерс Корпоратион е акционерско друштво кое котира на Њујоршката Берза од 2000 година. На 

светско ниво, Роџерс Корпоратион дизајнира, развива, произведува и продава високо ефективни 

и високо квалитетни инженерски обработени материјали и делови, со цел да ги задоволат 

предизвикувачките барања на клиентите. Роџерс Корпоратион работи во следните стратешки 

оперативни сегменти: Напредни Електронски Решенија (Advanced Electronic Materials) (АЕС) и 

Решенија за Еластометрични Материјали (Elastomeric Material Solutions) (ЕМС).  

 

Роџерс Корпоратион нема зависно друштво или друго регистрирано корпоративно присуство во Северна 

Македонија, но остварува приходи од продажба на ламинат и уретанска пена. 

 

 

               

 



3 

 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита 

на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став 

(1) точка 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.  

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за 

заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка 

на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека 

истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената 

концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законотза заштита на конкуренцијата, е во 

согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување 

или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено 

како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот 

на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор 

пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                            Проф.Д-р Владимир Наумовски 

 


