
Известување за концентрација кое се однесува на создавање на целосно функционално 

друштво од заедничко вложување кое ќе биде активно во секторот за интелигентно возење 

од страна на Фолксваген Акциегезелшафт, Германија, и Хоризон Роботикс, Кајмански 

Острови 

(предмет бр. 08-160 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 14.12.2022 година, до Комисијата за 

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

создавање на друштво со заедничко вложување кое ќе биде активно во Народна Република Кина 

во секторот за интелигентно возење, од страна на Фолксваген Акциегезелшафт со регистрирано 

седиште на адреса Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија и Хоризон Роботикс со 

регистрирано седиште во канцелариите на Осирис Интернешнл Кајман Лимитед, Суит #4-210, 

Говернорс Сквер, 23 Лајм Три Беј Авенју, ПО Бокс 32311, Гранд Кајман KYI-1209, Кајмански 

Острови. 

-Фолксваген Акциегезелшафт е друштво кое котира на берза, со седиште во Волфсбуг 

(Германија) и е владејачко друштво на Фолксваген групацијата. Фолксваген Акциегезелшафт 

учествува во предложената трансакција преку КАРИАД Естонија, друштво кое е во целосна 

сопственост на КАРИАД, кое пак е зависно друштво во целосна сопственост на Фолксваген 

Акциегезелшафт. 

Фолксваген групацијата е активна на светско ниво во развојот, производството, маркетингот и 

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

автобуси, шасии за автобуси и нивните придружни делови и дополнителна опрема, моторцикли и 

дизел мотори.  

Фолксваген групацијата е присутна во Северна Македонија преку следните зависни друштва: 

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

-Порше Брокер АД Скопе, со седиште на адреса Бул. Босна и Херцеговина бр. 3, Скопје,  

-Сканиа Македонија ДООЕЛ Илинден, со седиште на адреса ул. 34 бр. 7 Илинден, Скопје и  

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

-Хоризон Роботикс е основан во 2015 година и обезбедува енергетско ефикасни компјутерски 

решенија за напредни системи за помошници за возачи и автономно возење за smart возила, со 

мисија да се направи човечкиот живот побезбеден и подобар. Хоризон Роботикс комерцијализира 

вградени НСПВ и АВ производи за патнички возила во Кина и е посветено на подобрување на 

искуствата со smart возење од новата генерација преку интегрирање на хардвер и софтвер, 

вклучувајќи хардверски компјутерски решенија со мала моќност и алатки за развој на отворен 

софтвер. 

Хоризон Роботикс учествува во предложената трансакција преку своето зависно друштво во 

целосна сопственост Хоризон Тогедер Холдинг Лтс.  



Хоризон Роботикс не е активно и не остварува приходи во Северна Македонија. 

-Заедничкото вложување ќе се основа во Народна Република Кина и неговиот примарен деловен 

фокус ќе биде Народна Република Кина.  

Заедничкото вложување ќе биде активно во секторот за интелигентно возење. Ќе биде активно во 

истражување, развој и снабдување со софвери за примена во автономното возење, системи за 

само-управувачки возила и системи во чип, како и во обезбедувањето на услуги по продавањето на 

своите производи и обуки, консултации, тестирање и технички услуги поврзани со своите 

производи. Поконктрено, заедничкото вложување ќе снабдува производители на автомобили со 

чипови за интелигентно возење и софтвери за интелигентно возење, одделно. Примарните клиенти 

на заедничкото вложување ќе бидат заедничките вложувања на Фолксваген групацијата во 

производството на автомобили во Кина.  

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. 

 

 

16.12.2022 година 

Скопје 


