АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
07 серпня 2018 р.

Київ

№ 384-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника
публічного
акціонерного
товариства
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР» (далі –
ПАТ ЗНДВКІФ «ХАНТЕР») (м. Київ) та приватного акціонерного товариства
«ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» (далі – ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ») (м. Трускавець,
Львівська обл.) про надання дозволу ПАТ ЗНДВКІФ «ХАНТЕР» на придбання акцій
ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ»,
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає у придбанні ПАТ ЗНДВКІФ «ХАНТЕР» частки у статутному
капіталі ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у
вищому органі управління товариства.
Відповідно до наданої заявниками інформації:
ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» здійснює діяльність із надання послуг: санаторнокурортних закладів у межах Львівської обл.; оренди й експлуатування власної нерухомості;
постачання питної мінеральної води, обробки та розподілення води трубопроводами
(постачання мінеральної води для ванн); харчування (послуги їдальні); постачання пари та
кондиційованого повітря (послуги теплопостачання) в межах міста Трускавця;
ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» пов’язане відносинами контролю з:
товариством з обмеженою відповідальністю «ПОЛІІНВЕСТГРУПП» (далі –
ТОВ «ПОЛІІНВЕСТГРУПП») (м. Київ), яке є холдинговою компанією та не здійснює
господарської діяльності;
суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють господарську
діяльність в Україні з надання юридичних послуг;
суб’єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської
діяльності в Україні;
після
здійснення
концентрації
відносини
контролю
між
ПрАТ «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» і ТОВ «ПОЛІІНВЕСТГРУПП» та іншими суб’єктами
господарювання, пов’язаними відносинами контролю, будуть припинені;
ПАТ ЗНДВКІФ «ХАНТЕР» здійснює діяльність із спільного інвестування шляхом
залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів;
ПАТ ЗНДВКІФ «ХАНТЕР» пов’язане відносинами контролю із:
суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють господарську
діяльність в Україні з надання послуг спільного інвестування; з управління активами
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корпоративних інвестиційних фондів; купівлі, продажу та оренди власної нерухомості й
надання послуг харчування в межах міста Києва; виробництва та постачання пари, гарячої
води і кондиційованого повітря в межах міста Світловодська;
суб’єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської
діяльності в Україні;
фізичною особою – громадянином України.
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 XII 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
публічному
акціонерному
товариству
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ХАНТЕР» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 38901468) на придбання акцій
приватного акціонерного товариства «ТРУСКАВЕЦЬКУРОРТ» (м. Трускавець, Львівська
область, ідентифікаційний код юридичної особи 30322940), що забезпечує перевищення
50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
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