АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
07 серпня 2018 р.

Київ

№ 383-р

Про надання дозволу
на узгоджені дії
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
компаній «Bedivere Investments Limited» (м. Нікосія, Кіпр), «Соncord & Bliss Ltd.», «FCG Ltd.»,
«Zenith Consulting Ltd.», «Obstim Ltd.» (далі разом – Продавці) (усі – м. Беліз, Беліз) та
«GR Sarantis Cyprus Limited» (м. Нікосія, Кіпр) про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді
виконання умов статті 18 Договору купівлі-продажу частини акцій в компанії «Ivybridge
Ventures Limited» від 21 березня 2018 року, укладеного між компаніями «Bedivere
Investments Limited», «Соncord & Bliss Ltd.», «FCG Ltd.», «Zenith Consulting Ltd.», «Obstim
Ltd.», «GR Sarantis Cyprus Limited», «GR. Sarantis S.А.» (м. Марусі, Аттика) та фізичними
особами – громадянами України [інформація визначена заявником як інформація з
обмеженим доступом] (далі – Договір купівлі-продажу), в частині утримання
від конкуренції та відмови від переманювання кадрів,
ВСТАНОВИВ:
Узгоджені дії пов’язані із здійсненням концентрації, яка полягає в придбанні
компанією «GR Sarantis Cyprus Limited» акцій компанії «Ivybridge Ventures Limited»
(далі – компанія «Ivybridge Ventures Limited», Об’єкт придбання) (м. Нікосія, Кіпр), що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
Рішенням Антимонопольного комітету України від 26.04.2018 № 222-р було надано дозвіл на
зазначену концентрацію (далі – Трансакція).
За інформацією заявників:
компанія «Ivybridge Ventures Limited» є холдинговою компанією, яка не здійснює
діяльності з виробництва, придбання, реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;
компанія «GR Sarantis Cyprus Limited» є холдинговою компанією, яка не здійснює
господарської діяльності на території України;
компанії «Ivybridge Ventures Limited» та «GR Sarantis Cyprus Limited» пов’язані
відносинами контролю між собою та з іншими суб’єктами господарювання – резидентом та
нерезидентами України, які разом утворюють Групу Sarantis;
компанія «Bedivere Investments Limited» не здійснює господарської діяльності та
пов’язана відносинами контролю із суб’єктами господарювання – резидентами та
нерезидентами України, які разом утворюють Групу Horizon Capital;
контроль над Групою Horizon Capital здійснює фізична особа – громадянка Канади;
компанія «Соncord & Bliss Ltd.» не здійснює господарської діяльності та пов’язана
відносинами контролю із суб’єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює
господарської діяльності, та фізичною особою – громадянином України;
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компанія «FCG Ltd.» не здійснює господарської діяльності та пов’язана відносинами
контролю з фізичною особою – громадянином України;
компанія «Zenith Consulting Ltd.» не здійснює господарської діяльності та пов’язана
відносинами контролю із суб’єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює
господарської діяльності, та фізичною особою – громадянкою України, яка зареєстрована як
фізична особа-підприємець і здійснює діяльність з реалізації продовольчих товарів;
компанія «Obstim Ltd.» не здійснює господарської діяльності та пов’язана
відносинами контролю з фізичною особою – громадянином України;
узгоджені дії полягають у виконанні умов статті 18 Договору купівлі-продажу, в
частині:
«А. Утримання від конкуренції (стаття 18.1 Договору купівлі-продажу)
Згідно зі статтею 18.1 Договору купівлі-продажу кожен Продавець протягом
встановленого в Договорі-купівлі продажу Строку обмежень зобов’язується не займатися
Конкурентною діяльністю і забезпечує виконання цього ж зобов’язання своїми
Афілійованими особами, а саме:
•
не здійснювати будь-яку Конкурентну діяльність;
•
не започатковувати будь-який бізнес, призначений для здійснення Конкурентної
діяльності;
•
не інвестувати у будь-яку Конкурентну діяльність;
•
не виконувати роботу або не надавати безкоштовні послуги за трудовим чи
будь-яким іншим договором будь-якій юридичній особі, що здійснює будь-яку Конкурентну
діяльність;
•
не придбавати або не підписуватись на акції чи частки, або не брати іншим
чином участь у компаніях, партнерствах, кооперативах, асоціаціях, фондах чи інших видах
юридичних осіб, що здійснюють будь-яку Конкурентну діяльність;
•
не займати посади в органах керівництва, наглядових органах та/або органах
управління будь-яких юридичних осіб, що здійснюють будь-яку Конкурентну діяльність;
Відповідно до Договору купівлі-продажу, Конкурентною діяльністю є будь-яка
діяльність, яка прямо конкурує з бізнесом Об’єкта придбання із виробництва та дистрибуції
споживчих товарів, а саме: товарів для домашнього вжитку, одноразових товарів,
пластикових миючих засобів та одноразового пластикового посуду на території України, в
будь-якому випадку виключаючи роздрібну торгівлю або діяльність з імпорту для цілей
роздрібної торгівлі.
В. Відмови від переманювання кадрів (статті 18.5, 18.6 Договору купівлі-продажу)
Згідно зі статтями 18.5, 18.6 Договору купівлі-продажу Продавці протягом Строку
обмежень зобов’язуються не здійснювати такі дії і забезпечують виконання цього ж
зобов’язання своїми Афілійованими особами:
•
переманювати або контактувати з метою найму чи працевлаштування, або
наймати чи працевлаштовувати будь-кого з членів Керівництва, який працевлаштований чи
найнятий будь-яким учасником Групи Об’єкта придбання;
•
заохочувати або схиляти будь-кого з членів Керівництва, який
працевлаштований чи найнятий будь-яким учасником Групи Об’єкта придбання, до
невиконання їхніх обов’язків щодо будь-якого учасника Групи Об’єкта придбання,
виконання таких обов’язків неналежним чином та/або розірвання їхніх договорів будь-якого
характеру з будь-яким учасником Групи Об’єкта придбання;
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•
заохочувати або схиляти будь-кого з партнерів по бізнесу Групи Об’єкта
придбання до розірвання їхніх договорів, невиконання їхніх обов’язків щодо будь-якого
учасника Групи Об’єкта придбання або виконання таких обов’язків неналежним чином;
•
поширювати інформацію, яка, як знає або обґрунтовано мав би знати
відповідний Продавець, могла б чи, ймовірно, могла б суттєво зашкодити репутації будьякого учасника Групи Об’єкта придбання;
•
вчиняти або висловлювати будь-що, що є шкідливим для ділової репутації будьякого учасника Групи Об’єкта придбання або може призвести до того, що топ-контрагент, з
яким велись справи у будь-який час протягом дванадцяти (12) місяців до такої дати,
припинить домовленості із будь-яким учасником Групи Об’єкта придбання на умовах, які
відповідають за змістом раніше запропонованим, та/або взагалі.
Згідно з Договором купівлі-продажу Строк обмежень, зазначених у пунктах А та В
вище, становитиме тридцять шість (36) місяців з моменту завершення Трансакції».

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 (зі змінами), Антимонопольний комітет України
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл компаніям «Bedivere Investments Limited» (м. Нікосія, Кіпр), «Соncord
& Bliss Ltd.», «FCG Ltd.», «Zenith Consulting Ltd.», «Obstim Ltd.» (усі – м. Беліз, Беліз) та
«GR Sarantis Cyprus Limited» (м. Нікосія, Кіпр) на узгоджені дії у вигляді виконання умов
статті 18 Договору купівлі-продажу частини акцій в компанії «Ivybridge Ventures Limited»
від 21 березня 2018 року, укладеного між компаніями «Bedivere Investments Limited»,
«Соncord & Bliss Ltd.», «FCG Ltd.», «Zenith Consulting Ltd.», «Obstim Ltd.», «GR Sarantis
Cyprus Limited», «GR. Sarantis S.А.» (м. Марусі, Аттика) та фізичними особами –
громадянами України [інформація визначена заявником як інформація з обмеженим
доступом], в частині утримання від конкуренції та відмови від переманювання кадрів,
строком на три роки.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

