АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
15 лютого 2018 р.

Київ

№ 68-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника
компаній «BASF SE» (м. Людвігсхафен, Німеччина) та «Bayer Aktiengesellschaft»
(м. Левекрузен, Німеччина) про надання дозволу компанії «BASF SE» на придбання акцій
компанії «PL Company» (м. Мату-Гросу, Бразилія), що забезпечує компанії «BASF SE»
перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії,
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає в придбанні компанією «BASF SE» акцій компанії «PL
Company», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління
компанії.
За інформацією заявників:
компанія «PL Company» володіє активами, що забезпечують виробництво
неселективних гербіцидів, насіння бавовника і сої, які розташовані в Бразилії, та пов’язана
відносинами контролю з компанією «Bayer Aktiengesellschaft» й іншими суб’єктами
господарювання, що разом утворюють «Групу Bayer», яка здійснює діяльність з виробництва
та реалізації фармацевтичних та безрецептурних лікарських препаратів, насіння, засобів
захисту рослин та надає послуги в галузі попередження і лікування захворювань свійських
тварин;
після здійснення концентрацій відносини контролю між компанією «PL Company» та
«Групою Bayer» будуть припинені;
компанія «BASF SE» разом із суб’єктами господарювання, пов’язаними з нею
відносинами контролю, утворює «Групу BASF», яка здійснює діяльність з реалізації
нафтохімічної продукції, мономерів, проміжних хімічних продуктів, дисперсій, пігментів,
косметичних інгредієнтів, харчових продуктів, засобів особистого догляду, каталізаторів,
поверхнево-активних хімікатів та матеріалів. В Україні «Група BASF» здійснює діяльність
через:
суб’єкта господарювання – резидента України, який здійснює діяльність з реалізації
нафтохімічної продукції, мономерів, проміжних хімічних продуктів, дисперсій, пігментів,
косметичних інгредієнтів, харчових продуктів, засобів особистого догляду, каталізаторів,
поверхнево-активних хімікатів та матеріалів;
суб’єктів господарювання – нерезидентів України, які здійснюють діяльність з
реалізації покриттів, дисперсій, пігментів, засобів захисту рослин (селективних гербіцидів),
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косметичних інгредієнтів, хімікатів для будівництва, поверхнево-активних хімікатів та
матеріалів.
Учасники концентрації не пов’язані відносинами контролю з іншими суб’єктами
господарювання.
Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження
конкуренції на товарних ринках України.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», статтею 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та
підпунктом 1 пункту 6 розділу ХІІ Положення про порядок подання та розгляду заяв про
попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію
суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету
України від 21.06.2016 № 14-рп), Антимонопольний комітет України
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл компанії «BASF SE» (м. Людвігсхафен, Німеччина) на придбання акцій
компанії «PL Company» (м. Мату-Гросу, Бразилія), що забезпечує перевищення 50 відсотків
голосів у вищому органі управління компанії.
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