АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
30 серпня 2018 р.

Київ

№ 418-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРІНТ» (далі – АТ «ЗНВКІФ «ФОРІНТ»)
(м. Київ) і компанії «Palmera Holding GmbH» (м. Відень, Австрія) про надання дозволу
фізичним особам – громадянам України Дегоді Андрію Сергійовичу, Артюху Сергію
Костянтиновичу і Стольнікову Леоніду Олімпійовичу на опосередковане придбання (через
АТ «ЗНВКІФ «ФОРІНТ») акцій приватного акціонерного товариства «Євротермінал» (далі –
ПрАТ «Євротермінал») (м. Київ),
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає в опосередкованому придбанні фізичними особами –
громадянами України Дегодою Андрієм Сергійовичем, Артюхом Сергієм Костянтиновичем і
Стольніковим Леонідом Олімпійовичем (через АТ «ЗНВКІФ «ФОРІНТ») акцій
ПрАТ «Євротермінал», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі
управління товариства.
Відповідно до наданої заявниками інформації:
ПрАТ «Євротермінал» здійснює діяльність із надання послуг оренди комерційної
(офісної та складської) нерухомості в межах міста Києва;
АТ «ЗНВКІФ «ФОРІНТ» здійснює діяльність із надання фінансових послуг на ринку
цінних паперів та діяльність інституту спільного інвестування;
бенефіціарними власниками ПрАТ «Євротермінал» і АТ «ЗНВКІФ «ФОРІНТ» є
фізичні особи – громадяни України Дегода Андрій Сергійович, Артюх Сергій Костянтинович
і Стольніков Леонід Олімпійович, які пов’язані відносинами контролю з фізичною особою –
громадянином України та суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентом
України, які здійснюють діяльність із: надання послуг оренди: земельної ділянки,
комерційної нерухомості в межах Донецької обл., офісної нерухомості в межах міста Києва
та Львівської обл.; надання банківських послуг; оптової та роздрібної реалізації
комп’ютерного і периферійного устаткування та програмного забезпечення; оптової торгівлі
вимірювальною технікою; реалізації упаковки, етикетки, книжково-журнальної і рекламно-
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інформаційної продукції; виробництва та реалізації олії, тваринних жирів, борошномельної і
круп’яної продукції.
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 фізичним особам – громадянам України Дегоді Андрію Сергійовичу
(ідентифікаційний код фізичної особи [інформація, яка є конфіденційною]), Артюху Сергію
Костянтиновичу (ідентифікаційний код фізичної особи [інформація, яка є конфіденційною]) і
Стольнікову Леоніду Олімпійовичу (ідентифікаційний код фізичної особи [інформація, яка є
конфіденційною]) на опосередковане придбання [через АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРІНТ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи
40084662)] акцій приватного акціонерного товариства «Євротермінал» (м. Київ,
ідентифікаційний код юридичної особи 01554901), що забезпечує перевищення 50 відсотків
голосів у вищому органі управління товариства.
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