АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
30 серпня 2018 р.

Київ

№ 419 -р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника
компанії «The Procter & Gamble Company» (м. Цинциннаті, штат Огайо, США) та компанії
«Merck KGaA» (м. Дармштадт, Німеччина) про надання дозволу компанії «The Procter &
Gamble Company» на опосередковане придбання акцій компанії «Merck Limited (India)»
(м. Мумбаї, Індія),
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає в опосередкованому придбанні компанією «The Procter & Gamble
Company» [через компанію «Procter&Gamble Overseas India B.V.» (м. Роттердам,
Нідерланди)] акцій компанії «Merck Limited (India)», що забезпечує перевищення
50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
Відповідно до наданої заявниками інформації:
компанія «Merck Limited (India)» здійснює діяльність у таких сферах:
безрецептурні препарати;
біофармацевтика (виробництво та торгівля рецептурними ліками для лікування
серцево-судинних захворювань, діабету та порушень щитовидної залози);
біологічна наука (торгівля товарами для використання фармацевтичними та
біофармацевтичними галузями, включаючи активні фармацевтичні інгредієнти, наповнювачі
та хімічні речовини біофармацевтичного виробництва);
технологічні матеріали (торгівля діючими пігментами та функціональними
матеріалами для автомобільної, косметичної, пластмасової та промислової галузей і галузі
безпеки та виготовлення матеріалів для косметичної галузі);
частиною запланованої трансакції є придбання компанією «Merck Life Science PVT.
LTD.» (м. Мумбаї, Індія) активів компанії «Merck Limited (India)», які забезпечують
здійснення діяльності у сфері біофармацевтики, технологічних матеріалів та біологічної
науки;
після викупу зазначених активів компанія «Merck Ltd (India)» здійснюватиме
діяльність лише з виробництва та реалізації безрецептурних препаратів;
компанія «Merck Ltd (India)» не здійснює господарської діяльності на території
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господарювання – нерезидентами України, утворюють Групу «Merck», яка здійснює
діяльність із: виробництва та постачання спеціальних хімічних та технологічних продуктів,
призначених для різних цілей; виробництва препаратів, призначених для алергенної
імунотерапії, засобів у сфері захисту здоровʼя споживачів, препаратів у сфері
ендокринології, загальної медицини, неврології, імунології та онкології; надання послуг і
рішень у сфері винайдення та розробки ліків до етапу виробництва, а також їх діагностики;
на території України Група «Merck» здійснює діяльність: із реалізації назальних
протинабрякових засобів, препаратів вітаміну В1, добавки до вітаміну D, вітамінів для
вагітних, полівітамінів; у сфері лабораторних рішень (реалізація аналітичних реагентів,
продуктів для розділення тощо), біофармацевтичних технологічних і фармацевтичних
рішень (реалізація фарма та біофармацевтичної сировини, живильного середовища для
клітинних культур), біологічної науки (реалізація реактивів і комплектів для біологічних
наук, лабораторних і спеціальних хімікатів, інструментів для лабораторного розділення та
робочого процесу тощо) і технологічних матеріалів (пігментів та косметики);
компанія «The Procter & Gamble Company» є материнською компанією для суб’єктів
господарювання – резидентів та нерезидентів України, що утворюють групу «P&G», яка
здійснює діяльність із виробництва засобів для догляду за домом, косметичних засобів,
засобів для краси та здоровʼя, а також засобів для догляду за дітьми та сімʼєю;
група «P&G» здійснює діяльність на території України з: імпорту продукції групи
«P&G» та виробництва споживчих товарів на продаж, зокрема: косметичних засобів,
побутової хімії, товарів санітарного та медичного призначення; виробництва проміжних
продуктів для міжнародної діяльності групи «P&G»; управління продажами продукції групи
«P&G»; постачання безрецептурних лікарських засобів.
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 компанії «The Procter & Gamble Company» (м. Цинциннаті, штат Огайо,
США) на опосередковане придбання [через компанію «Procter&Gamble Overseas India B.V.»
(м. Роттердам, Нідерланди)] акцій компанії «Merck Limited (India)» (м. Мумбаї, Індія), що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
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