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Про надання дозволу
на узгоджені дії
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника
компанії «John Deere International GmbH» (м. Шаффхаузен, Швейцарія) і товариства з
обмеженою відповідальністю «Ведерстад» (далі − ТОВ «Ведерстад») (м. Жашків, Черкаська
область, Україна) про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді укладення угоди «Про
співпрацю та маркетингову підтримку» щодо реалізації ТОВ «Ведерстад»
сільськогосподарської техніки в Україні виключно через мережу незалежних дилерів
компанії «John Deere International GmbH»,
ВСТАНОВИВ:
Узгоджені дії будуть відбуватися відповідно до проекту угоди «Про співпрацю та
маркетингову підтримку», відповідно до якої компанія «John Deere International GmbH»
забезпечить ТОВ «Ведерстад» можливість здійснювати в Україні реалізацію
сільськогосподарської техніки, а саме: сівалок точного висіву, сівалок суцільного висіву та
культиваторів (далі − Сільськогосподарська техніка Väderstad), через мережу незалежних
дилерів компанії «John Deere International GmbH» (юридичних осіб − резидентів України, які
не перебувають у відносинах контролю з Групою Deere) (далі – Дилери John Deere),
[інформація, яку заявники визначили як конфіденційна].
Учасниками узгоджених дій виступають компанія «John Deere International GmbH» і
ТОВ «Ведерстад».
За інформацією заявників:
ТОВ «Ведерстад» і компанія «John Deere International GmbH» у рамках Угоди про
співпрацю та маркетингову підтримку мають намір реалізовувати Сільськогосподарську
техніку Väderstad через мережу Дилерів John Deere − незалежних юридичних осіб, з якими
компанія «John Deere International GmbH» уклала контракти як з офіційними дилерами
сільгосптехніки під брендом John Deere.
Відповідно до умов такої Угоди про співпрацю та маркетингову підтримку John Deere,
зокрема, буде:
[інформація, яку заявники визначили як конфіденційна].
Також відповідно до умов Угоди про співпрацю та маркетингову підтримку щодо
реалізації ТОВ «Ведерстад» Сільськогосподарської техніки Väderstad в Україні виключно
через мережу незалежних Дилерів John Deere ТОВ «Ведерстад», зокрема, буде:
[інформація, яку заявники визначили як конфіденційна].
Враховуючи викладене, Група Väderstad має намір скористатися розвиненою
системою реалізації сільськогосподарської продукції Групи John Deere, через незалежних

2
дилерів, [інформація, яку заявники визначили як конфіденційна], яка у свою чергу сприятиме
розвитку реалізації Сільськогосподарської техніки Väderstad.
Група John Deere в Україні здійснює діяльність через:
- суб’єктів господарювання – нерезидентів України, які здійснюють діяльність із:
постачання тракторів, комбайнів, підбирачів, косарок, сівалок точного висіву та сівалок
суцільного висіву, культиваторів та іншої техніки для обробки ґрунту, а також систем
точного землеробства та деталей для їх обслуговування й ремонту; постачання комбайнів для
збирання кукурудзи, тракторів та косарок, самохідних машин для видалення волоті
кукурудзи, а також деталей для їх обслуговування та ремонту;
- суб’єкта господарювання – резидента України, який здійснює діяльність із надання
послуг дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.
Група Deere не здійснює в Україні будь-якої іншої діяльності, крім зазначеної вище.
Група Väderstad в Україні здійснює діяльність лише через ТОВ «Ведерстад», яке
здійснює продаж сівалок точного висіву, сівалок суцільного висіву та культиваторів.
ТОВ «Ведерстад» пов’язане відносинами контролю зі суб’єктами господарювання −
нерезидентами України, які входять в Групу Väderstad, здійснюють діяльність з розробки,
виготовлення та реалізації багатофункціонального обладнання для обробітку ґрунту та сівби,
та не здійснюють діяльності на території України;
учасники узгоджених дій не пов’язані відносинами контролю з іншими суб’єктами
господарювання.
Відповідно до економічного обґрунтування:
за інформацією заявників:
вчинення запланованих узгоджених дій матиме значний позитивний ефект як для
Заявників і Дилерів John Deere, так і для покупців сільськогосподарської техніки, зокрема,
вказані
узгоджені
дії
сприяють
вдосконаленню
придбання
та
реалізації
Сільськогосподарської техніки Väderstad. Для ТОВ «Ведерстад» позитивний ефект
полягатиме в отриманні можливості здійснювати реалізацію Сільськогосподарської техніки
Väderstad через налагоджену мережу Дилерів John Deere, що сприятиме більш ефективній
реалізації ТОВ «Ведерстад» зазначених товарів в Україні і відповідно його економічному
розвитку;
вчинення запланованих узгоджених дій матиме позитивний ефект також і для
покупців сівалок та культиваторів. [інформація, яку заявники визначили як конфіденційна.
Унаслідок вчинення запланованих Узгоджених дій Сільськогосподарська техніка Väderstad
стане більш доступною для покупців [інформація, яку заявники визначили
як
конфіденційна]. Отже, узгоджені дії сприятимуть вдосконаленню придбання
Сільськогосподарської техніки Väderstad покупцями в Україні.
Крім того, відповідно до умов Угоди про співпрацю та маркетингову підтримку
щодо реалізації ТОВ «Ведерстад» сільськогосподарської техніки Väderstad в Україні
[інформація, яку заявники визначили як конфіденційна], поліпшаться лише умови реалізації
та придбання товарів, що позитивно вплине на конкуренцію.
Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження
конкуренції на товарних ринках України.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України» та Положенням про порядок подання заяв до органів
Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів
господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від
12 лютого 2002 року № 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 березня
2002 року за № 238/6526 (із змінами), Антимонопольний комітет України
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ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл компанії «John Deere International GmbH» (м. Шаффхаузен, Швейцарія)
і товариству з обмеженою відповідальністю «Ведерстад» (м. Жашків, Черкаська обл.,
Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 34307795) на узгоджені дії у вигляді
укладення угоди щодо реалізації ТОВ «Ведерстад» сільськогосподарської техніки Väderstad
в Україні виключно через мережу незалежних дилерів компанії «John Deere International
GmbH».
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