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Про надання дозволу
на узгоджені дії
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
компаній «Rockwell Automation, Inc.» (м. Мілвокі, штат Вісконсин, США) і «Schlumberger
N.V.» (Кюрасао) про надання дозволу на узгоджені дії,
ВСТАНОВИВ:
Узгоджені дії будуть вчинятися у зв’язку із здійсненням концентрацій, які
полягають у:
набутті контролю компанією «Schlumberger N.V.» разом із компанією «Rockwell
Automation, Inc.» над компанією «SENSIA LLC» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, США);
набутті контролю компанією «Schlumberger N.V.» разом із компанією «Rockwell
Automation, Inc.» над компанією «Sensia Holdings B.V.» (м. Гаага, Нідерланди).
За інформацією заявників:
учасники узгоджених дій домовились про таке:
«1). кожен акціонер не повинен (самостійно чи через свої дочірні компанії), прямо чи
опосередковано, займатися і інвестувати в жодний бізнес, що належить до виключної сфери
діяльності. Незважаючи на зазначене, жодна частина договору акціонерів не забороняє
акціонеру або будь-якій його дочірній компанії (i) проводити і займатися господарською
діяльністю за межами виключної сфери діяльності, або (ii) завершувати будь-яке придбання
або інвестування (або, після цього, володіння та управління) у будь-яку компанію або
підприємство, що, прямо чи опосередковано, займається будь-яким бізнесом у виключній
сфері діяльності (далі – «Конкуруюча ексклюзивна частина»), за умови, що (1) доходи від
такої придбаної компанії чи підприємства від Конкуруючої ексклюзивної частини не
перевищують 15 відсотків сукупних доходів такої придбаної компанії або підприємства
загалом на дату придбання і (2) придбання завершено в час, коли акціонеру належать
акції/частки спільного підприємства у порівнянні з однорічним періодом, описаним у розділі
6.2(с)(v) проекту договору акціонерів;
2). кожен акціонер не буде (самостійно чи через свої дочірні компанії), безпосередньо
чи опосередковано, схиляти, впливати чи іншим чином пропонувати роботу, або наймати чи
залучати, як безпосереднього підрядника, будь-яку особу, яка є чи була співробітником
спільного підприємства. Незважаючи на зазначене, жодне положення розділу 6.3. не
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забороняє акціонеру чи будь-якій з його дочірній компаній схиляти, впливати чи
іншим чином пропонувати роботу, або наймати чи залучати, як незалежного підрядника,
будь-якого чинного чи колишнього співробітника спільного підприємства, який відповідає
на публічне оголошення – запрошення на роботу, яке не надається цьому співробітнику
особисто».
Відповідно до інформації заявників:
під виключною сферою діяльності розуміється надання повністю інтегрованих та
цифрових рішень для автоматизації та контролю споживачам у глобальній нафтогазовій
галузі у певних сферах загального застосування, з певними винятками щодо діяльності, яка
не належить до виключної сфери діяльності (відповідно до додатка А до проєкту договору
акціонерів).
Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження
конкуренції на товарних ринках України.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний
комітет України» та Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного
комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання,
затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002
року № 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 березня 2002 року за
№ 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл компаніям «Rockwell Automation, Inc.» (м. Мілвокі, штат Вісконсин,
США) і «Schlumberger N.V.» (Кюрасао) на узгоджені дії у вигляді виконання положень
проєкту Договору акціонерів, який буде укладений компаніями «Schlumberger Technology
Corporation» (м. Х’юстон, штат Техас, США), «Cameron International Corporation»
(м. Вілмінгтон, штат Делавер, США), «Schlumberger B.V.» (м. Гаага, Нідерланди),
«Rockwell Automation Diamond Holdings, Inc.» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, США),
«Rockwell Automation Diamond Foreign Holdings, Inc.» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, США),
«SENSIA LLC» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, США), «Sensia Holdings B.V.» (м. Гаага,
Нідерланди) щодо утримання від конкуренції та заборону переманювання працівників,
строком на 5 років.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

