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Київ
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Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
компаній «Rockwell Automation, Inc.» (м. Мілвокі, штат Вісконсин, США) і «Schlumberger
N.V.» (Кюрасао) про надання дозволу компанії «Rockwell Automation, Inc.» на
опосередковане придбання частки у статутному капіталі компанії «SENSIA LLC»
(м. Вілмінгтон, штат Делавер, США),
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає в опосередкованому придбанні компанією «Rockwell Automation,
Inc.» [через компанію «Rockwell Automation Diamond Holdings, Inc.» (м. Вілмінгтон, штат
Делавер, США)] частки у статутному капіталі компанії «SENSIA LLC», що забезпечує
перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
Відповідно до наданої заявниками інформації:
компанія «SENSIA LLC» була створена 30 травня 2019 року і планує здійснювати
діяльність із надання повністю інтегрованих та цифрових рішень для автоматизації та
контролю над роботою поверхневих систем у нафтогазовій галузі;
компанія «Rockwell Automation, Inc.» є холдинговою компанією та разом із
суб’єктами господарювання – нерезидентами України утворює групу «Rockwell», яка
здійснює діяльність у сфері рішень для промислової автоматизації та контролю. На території
України група «Rockwell» здійснює діяльність із: реалізації програмного забезпечення та
пакета підтримки для програмного забезпечення;
компанія «Schlumberger N.V.» є холдинговою компанією та разом із суб’єктами
господарювання – резидентами та нерезидентами України утворює групу «Schlumberger»,
яка є постачальником технологій, інтегрованого управління проєктами та інформаційних
рішень для клієнтів у нафтогазовій галузі. На території України група «Schlumberger»
здійснює діяльність із: надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного
газу в Україні (послуг розвідувального буріння, діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання допоміжних консалтингових послуг у вказаних сферах; реалізації
устаткування, обладнання, хімічних речовин для буріння та добування нафти й газу та
програмного забезпечення для підтримки зазначеної діяльності; обладнання для буріння
нафти й газу з вибійними двигунами).
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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 «Rockwell Automation, Inc.» (м. Мілвокі, штат Вісконсин, США)
на опосередковане придбання [через компанію «Rockwell Automation Diamond Holdings, Inc.»
(м. Вілмінгтон, штат Делавер, США)] частки у статутному капіталі компанії «SENSIA LLC»
(м. Вілмінгтон, штат Делавер, США), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у
вищому органі управління компанії.
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