АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
25 липня 2019 р.

Київ

№ 512-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
компаній «BASF SE» (м. Людвігсхафен, Німеччина) та «Solvay S.A.» (м. Брюссель, Бельгія)
про надання дозволу компанії «BASF SE» на придбання акцій компанії «Performance
Polyamides S.A.S.» (м. Париж, Франція),
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає в опосередкованому придбанні компанією «BASF SE» акцій
компанії «Performance Polyamides S.A.S.», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у
вищому органі управління компанії.
За інформацією, наданою заявниками:
компанія «Performance Polyamides S.A.S.» входить до бізнесу із виробництва
поліаміду, який належить компанії «Solvay S.A.»;
компанія «Solvay S.A.» є материнською компанією субʼєктів господарювання, які
разом утворюють Групу Solvay, що здійснює діяльність з управління корпоративними
правами субʼєктів господарювання, що повʼязані з нею відносинами контролю, та
безпосередньо не здійснює жодної господарської діяльності на території України;
в Україні Група Solvay здійснює діяльність із: продажу осадженого карбонату
кальцію, гідроксиду ацетилу, діоксиду водню (перекису водню), карбонату натрію,
бікарбонату натрію та перкарбонату натрію, поташу, метилхлориду, хлориду кальцію та
тетрахлоретилену, сульфату барію, полімерів спеціального призначення, ваніліну,
гексаметилендіаміну 100 %; постачання гірничих хімікатів;
відносини контролю компанії «Performance Polyamides S.A.S.» з Групою Solvay після
здійснення концентрації будуть припинені;
компанія «BASF SE» здійснює діяльність із реалізації нафтохімічної продукції,
мономерів, проміжних хімічних продуктів, дисперсій та пігментів, косметичних інгредієнтів,
харчових продуктів та засобів особистого догляду, поверхнево-активних хімікатів,
каталізаторів та поверхнево-активних матеріалів;
компанія «BASF SE» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами
господарювання – резидентами та нерезидентами України, які утворюють Групу BASF;
на території України Група BASF здійснює діяльність через:
суб’єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із
продажу насіння овочів, рапсу, сортів пшениці, харчових продуктів та засобів особистого
догляду, засобів захисту рослин, поверхнево-активних матеріалів;
компанії – нерезиденти України, які здійснюють діяльність із: реалізації
нафтохімічної продукції, мономерів, проміжних хімічних продуктів, дисперсій та пігментів,
косметичних інгредієнтів, харчових продуктів та засобів особистого догляду, поверхнево-
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активних хімікатів, каталізаторів та поверхнево-активних матеріалів, покриттів, засобів
захисту рослин, хімікатів для будівництва, овочевого насіння.
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 «BASF SE» (м. Людвігсхафен, Німеччина) на опосередковане
придбання акцій компанії «Performance Polyamides S.A.S.» (м. Париж, Франція), що
забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, строком
на 24 місяці.
Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ

