
Известување за концентрација со која ЕЛКЕМ АСА, Норвешка преку Елкем Карбон 

АС, Норвешка ќе стекне единствена контрола над ВУМ а.д., Република Словачка 

 

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 09.01.2023 година, до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која 

се однесува на стекнување на единствена контрола од страна на ЕЛКЕМ АСА со седиште 

на Драменсвајен 169, Осло, Норвешка преку неговото претпријатие-ќерка во целосна 

сопственост Елкем Карбон АС, со седиште на Драменсвајен 169, Осло, Норвешка над 

друштвото ВУМ а.д., со седиште на Приемиселна 12, 965 63 Жиар над Хроном, Република 

Словачка. 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Елкем е производител на силициум, легури за леарната индустрија, јаглерод и 

микросилика и глобален снабдувач на напредни решенија за материјали, со седиште во 

Осло, Норвешка. 

Елкем Карбон АС е друштво во рамките на одделот "Карбон Солушнс" на Елкем, која 

снабдува производи и услуги базирани на јаглерод во индустриите за феролегури, 

силициум и алуминиум.  

Елкем нема поврзани правни лица, но истото остварува приходи од продажба во Република 

Северна Македонија. 

ВУМ а.д. е друштво активно на пазарот на јаглеродни производи основано во Словачка со 

околу 100 вработени.  

ВУМ А.С. нема поврзани правни лица во Република Северна Македонија. 

По однос на релевантниот пазар на стоки за предметната концентрација, Подносителот 

предлага дека истиот би можел да се дефинира како пазарот на јаглеродни производи. 

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 сите заинтересирани 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. 

23.01.2023 година, Скопје 


