АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
23 травня 2019 р.

Київ

№ 357-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
компаній «Flottotrade Limited» та «Dragon Capital Investments Limited» (обидві – м. Нікосія,
Республіка Кіпр) про надання дозволу компанії «Flottotrade Limited» на придбання акцій
компанії «Crestone Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр),
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає у придбанні компанією «Flottotrade Limited» акцій компанії
«Crestone Investments Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому
органі управління компанії.
За інформацією заявників:
компанія «Crestone Investments Limited» не здійснює господарської діяльності на
території України;
компанія «Crestone Investments Limited» пов’язана відносинами контролю із:
суб’єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із
виробництва та реалізації: соків та сумішей соків; продукції натурального консервування
овочів, а саме: огірків маринованих, томатної пасти, сушених томатів, майонезу, кетчупу та
соусів; гірчиці та макаронів;
компанією «Dragon Capital Investments Limited», яка разом із пов’язаними
відносинами контролю суб’єктами господарювання утворює Групу «Dragon Capital»,
бенефіціарним власником якої є фізична особа – громадянин Чехії;
компанія «Flottotrade Limited» здійснює діяльність із реалізації рослинних олій;
компанія «Flottotrade Limited» спільно контролюється компанією «Wilmar-Delta
Holdings Pte. Ltd.» (Сінгапур) та компанією «Pinnama Holdings Inc» (м. Род-Таун, Британські
Віргінські Острови);
кінцевими бенефіціарними власниками компанії «Pinnama Holdings Inc» є фізичні
особи – громадяни Російської Федерації;
компанія «Pinnama Holdings Inc» та «Wilmar-Delta Holdings Pte. Ltd.» спільно
контролюють:
суб’єктів господарювання – резидентів та нерезидентів України, які здійснюють
діяльність на території України із: оптової торгівлі жирами та оліями; оптової торгівлі
соняшниковим та ріпаковим шротом, соняшниковим лушпинням; оптової торгівлі
соняшником; оптової торгівлі маргаринами й подібними харчовими жирами; реалізації
побічної продукції від рослинних олій та помелу; надання послуг з організації перевалки та
зберігання вантажів клієнта, послуг ТЕО, пов’язаних з організацією і забезпеченням
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перевезення вантажів клієнта; послуг, пов’язаних зі зберіганням та іншими аналогічними
послугами; послуг із бонування суден та оформлення комплектів залізничних накладних;
суб’єктів господарювання – нерезидентів України, які не здійснюють господарської
діяльності на території України;
учасники концентрації не пов’язані відносинами контролю з іншими суб’єктами
господарювання, крім зазначених.
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 «Flottotrade Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на
придбання акцій компанії «Crestone Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр), що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
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