
Njoftimi i përqendrimit me të cilin SABIK Agri-Nutrients Kompani e Mbretërisë së Arabisë Saudite 

dhe ETC Grup i Mavricius do të fitojnë kontrollin e përbashkët mbi ETG Inputs Holdko Limited të 

Emirateve të Bashkuara Arabe 

(Lënda nr. 08-161 e vitit 2022) 

Në përputhje me nenin 15 të Ligjit për mbrojtjen e konkurrencës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” nr. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18), më 16.12.2022, i plotësuar më 20.12.2022, 

në Komisionin për Mbrojtjen e Konkurrencës është dorëzuar një njoftim i përqendrimit që i referohet 

fitimit të kontrollit të përbashkët nga SABIK Agri-Nutrients Kompani me seli në kutinë postare 11044, 

6675 Airport Brenç Roud Riad,  rrethi Kurtuba , 2871 Mbretëria e Arabisë Saudite dhe ETC Grup me 

me seli në në C/O Roxhers Kepital Korporejt Servisis Limited, Kati i 3-të, Roxhers haus, Rruga Kryetari 

Xhon Kenedi nr. 5, Porti Luis, Mavricius mbi ETG Inputs Holdko Limited me seli të regjistruar në kutinë 

postare 482076, 905, Vest Ving, Indeks Toyer Qendra Ndërkombëtare Financiare në Dubait, Dubai, 

Emiratet e Bashkuara Arabe. 

- Kompania SABIK Agri-Nutrients është prodhuese e produkteve të ndryshme të plehrave (të 

papërpunuara/të papërziera). Ai ua shet këto produkte shpërndarësve të mëdhenj, të cilët u 

shesin produkte të plehrave shpërndarësve më të vegjël, shitësve me pakicë ose konsumatorëve 

të fundit (kryesisht fermerëve). SABIK AN kontrollohet tërësisht nga Kompania Saudi Arabian Oil. 

 

Kompania SABIK Agri-Nutrients nuk është e pranishme dhe as nuk gjeneron aspak të ardhura në 

Maqedoninë e Veriut. Shoqëria mëmë e fundit e SABIK Agri-Nutrients Kompani – Saudi Arabian 

Oil Kompani gjeneroi të ardhura në Republikën e Maqedonisë së Veriut përmes aktiviteteve të 

palidhura. 

 

- ETC Grup është themeluar në Mavricius, ETC Group dhe është një konglomerat shumëkombësh 

me një portofol të larmishëm ekspertize në industri të shumta, që përfshin plehra bujqësorë 

(përmes EIHL), logjistikën, tregtimin dhe përpunimin, optimizimin e zinxhirit të furnizimit, 

transformimin digjital dhe energjinë. ETG World nuk ka mjete apo shitje në Maqedoninë e Veriut. 

Grupi ETC nuk është i pranishëm dhe as nuk gjeneron të ardhura në Maqedoninë e Veriut. 

 

ETG Inputs Holdko Limited nuk është e pranishme dhe as nuk gjeneron të ardhura në Maqedoninë 

e Veriut. 
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