
Известување за концентрација со која Даимлер Трак АГ од Германија, БлекРок Фајненшал 

Менаџмент, Инк од САД и НекстЕра Енерџи Инк од САД ќе формираат целосно 

функционално заедничко вложување  

(предмет бр. 08-122 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 20.09.2022 година, до Комисијата за 

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

формирање на целосно функцинално заедничко вложување и стекнување на заедничка контрола 

од страна на Даимлер Трак АГ со регистрирано седиште на Лајнфелден-Ехтердинген-Германија, 

БлекРок Фајненшал Менаџмент, Инк со регистрирано седиште на 40 Уст 52 ра улица, Љу Јорк, NY 

1022, Соединети Анерикански држави и НекстЕра Енерџи Инк со регистрирано седиште на 700 

Јунврс Булевард, Џуно Бич, FL 33408, Соединети Американски Држави, т.е нивните поврзани 

друштва и еднакви удели во друштвото за заедничко вложување кое ќе биде ново основано. 

 

Заедничкото вложување првенствено ќе развива, гради, финансира, поседува и ќе управува со 

јавно достапна инфраструктура на точки/складишта за полнење на тешки електрични возила, како 

што се средни и тешки електрични камиони со горивни ќелии/водород, како автобуси и 

туристички автобуси за долги дестинации и регинален транспорт по одредени коридори во 

континенталните САД и Канада. 

- Даимлер Трак АГ е фокусирано на производство и продажба на камиони автобуси. Ентитетот кој 

крајно го контролира Даимлер Трак АГ е Даимлер Трак Холдинг АГ. 

Даимлер Трак АГ немаат регистрирано зависни друштва во Република Северна Македонија. 

-БлекРок Фајненшал Менаџмент, Инк е душтво од САД со чии акции јавно, активно со давање на 

услуги на глобално инвестициско управување, управување со ризик и советодавни услуги на 

институции и клиенти на мало низ светот.  БлекРок Фајненшал Менаџмент, Инк управува со 

средства за сметка на институции и индивидуални инвеститори низ светот. Дополнително, преку 

БлекРок Солушнс друштвото нуди услуги за управување со ризик и советодавни услуги кои ја 

комбинираат експертизата на капиталниот пазар со системите и технологијата на БлекРок 

Фајненшал Менаџмент, Инк. 

БлекРок Фајненшал Менаџмент, Инк немабило какви портфолио друштва кои ги контролира,а  се 

регистрирани во Република Северна Македонија, кои имаар активности во Северна Македонија и 

кои би можеле да доведат до вертикална врска со Заедничкото вложувањње. 

- НекстЕра Енерџи Инк е корпорација основана согласно законите на Државата Флорида, САД со 

канцларијата и ргистрирано седиште на Џуно Бич, Флорида, САД. НекстЕра Енерџи Инк, е едно 

од најголемите друштва за инфраструктура на електрична енергија со северна Америка и 

предводник во индустријата за обновливи извори на енергија. 

НекстЕра Енерџи Инк нем арегистрирано зависни друштва во Република Северна Македонија. 

Релевантниот пазар на стоки за предложената концентрација може да се дефинира како пазар за 



инсталирање, управување и одржување на јавно достапни станици за полнење, со голема 

моќност, на тешки камиони и туристички автобуси на батерии. 

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.  

 

 

22.09.2022 година 

Скопје 


