
1 

 

  Уп. бр.08-45 

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 

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

Еуропабоулевард 1, Ситард, Холандија, поднесено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, 

на седницата одржана на ден 15.03.2022 година, го донесе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која САБИК Интернешнал Холдингс Б.В. (SABIC 

International Holdings B.V.), со седиште на Еуропабоулевард 1, Ситард, Холандија стекнува 

контрола над СД Друштво за управување мбХ (SD Verwaltungsgesellscaft mbH) со седиште на 

Арабелаштрасе 4а, 81925 Минхен Германија, СД Инвестициско друштво мбХ & Ко. КГ (SD 

Beteiligungsesellscaft mbH & Co. KG), со седиште на Арабелаштрасе 4а, 81925, Минхен Германија 

и СД Друштво за продажба на лиценци 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., со седиште на 251 Литл Фолс Драјв, Делавер САД и 

Сајентифик Дизајн Компани Инк, со седиште на 49 Индустриал Авењу, Литл Фери, Њу Џерси 

САД, преку купопродажба на удели, 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 17.02.2022 година а дополнето 

на 25.02.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: 

Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на САБИК Интернешнал 

Холдингс Б.В. (SABIC International Holdings B.V.), со седиште на Еуропабоулевард 1, Ситард, 
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Холандија, со која САБИК Интернешнал Холдингс Б.В. Ситард, Холандија стекнува контрола над 

СД Друштво за управување мбХ (SD Verwaltungsgesellscaft mbH) со седиште на Арабелаштрасе 

4а, 81925 Минхен Германија, СД Инвестициско друштво мбХ & Ко. КГ (SD Beteiligungsesellscaft 

mbH & Co. KG), со седиште на Арабелаштрасе 4а, 81925, Минхен Германија и СД Друштво за 

продажба на лиценци 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., со седиште на 251 Литл Фолс Драјв, Делавер САД и Сајентифик Дизајн 

Компани Инк, со седиште на 49 Индустриал Авењу, Литл Фери, Њу Џерси САД, преку 

купопродажба на удели.  

Пред предложената трансакција, целните друштва се заеднички контролирани од подносителот 

(САБИК Интернешнал Холдингс Б.В.) и продавачот (Клариант Продукт (Германија) ГмбХ), каде 

што секој од нив поседува педесет проценти (50%) во СД Друштво за управување мбХ, СД 

Инвестициско друштво мбХ & Ко. КГ и СД Друштво за продажба на лиценци мбХ & Ко. КГ. За 

оваа цел подносителот и продавачот склучиле Договор за купопродажба на удел, каде што 

продавачот, ќе му пренесе на подносителот педесет проценти (50%) од сопственоста во СД 

Друштво за управување мбХ, СД Инвестициско друштво мбХ & Ко. КГ и СД Друштво за 

продажба на лиценци мбХ & Ко. КГ.  

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

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

утврди следното:  

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. САБИК 

Интернешнал Холдингс Б.В. котира на Саудиската берза и 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 Интернешнал Холдингс Б.В. 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 Интернешнал 

Холдингс Б.В.. 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, но остварува 

приходи од ххх.  

СД Друштво за управување мбХ, СД Инвестициско друштво мбХ & Ко. КГ, СД Друштво за 

продажба на лиценци мбХ & Ко. КГ и JBCC Холдинг Компани Инк., Делавер САД се холдинг 
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друштва. СД Друштво за управување мбХ е генерален партнер на секој од СД Инвестициско 

друштво мбХ & Ко. КГ и СД Друштво за продажба на лиценци мбХ & Ко. КГ.  

Сајентифик Дизајн Компани Инк, Њу Џерси САД првенствено развива и лиценцира 

комерцијални хемиски процеси и технологии за учесниците во петрохемиската индустрија, и 

развива, произведува и продава поврзани катализатори. Овие процеси 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.  

ххх. 

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 1 и 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 Законот за 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 

 


