АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
08 серпня 2019 р.

Київ

№ 537-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
компаній «Orinast Limited» (м. Лімасол, Кіпр) і «Dresdenco Investments LTD» (м. Ларнака,
Кіпр) про надання дозволу компанії «Orinast Limited» на набуття у власність акцій компанії
«Dresdenco Investments»,
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає у придбанні компанією «Orinast Limited» акцій компанії
«Dresdenco Investments LTD», що забезпечує досягненення 50 відсотків голосів у вищому
органі управління компанії.
За інформацією заявників:
компанія «Dresdenco Investments LTD» зареєстрована 19.02.2019, не здійснює жодної
господарської діяльності в Україні
та планує здійснювати інвестиційну діяльність
(створення, купівля та управління корпоративними правами);
компанія
«Dresdenco Investments LTD» пов’язана відносинами контролю із
суб’єктами господарювання:
резидентом України, який здійснює діяльність на ринку оптової торгівлі
мінеральними добривами;
нерезидентами України, які не здійснюють діяльності з виробництва, придбання чи
реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;
кінцевими бенефіціарними власниками компанії «Dresdenco Investments LTD» є
фізичні особи – громадяни Австрії;
компанія «Orinast Limited» здійснює діяльність з управління корпоративними правами
та пов’язана відносинами контролю із суб’єктами господарювання:
резидентами України, які здійснюють діяльність з: добування природного газу;
організації будівництва будівель; виробництва хліба та хлібобулочних виробів; виробництва
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; вирощування
зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; оптової торгівлі
зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду й
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; трастів, фондів та подібних
фінансових субʼєктів; купівлі та продажу власного нерухомого майна; консультування з
питань комерційної діяльності й керування; неспеціалізованої оптової торгівлі; у сфері
інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
страхування життя й інших видів страхування, крім страхування життя; будівництва
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житлових і нежитлових будівель; посередництва в розміщенні реклами в засобах масової
інформації;
нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними
правами та не здійснюють діяльності з виробництва, придбання чи реалізації товарів (робіт,
послуг) на території України;
кінцевим бенефіціарним власником компанії «Orinast Limited» є фізична особа –
громадянин України.
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 «Orinast Limited» (м. Лімасол, Кіпр) на придбання акцій
компанії «Dresdenco Investments LTD» (м. Ларнака, Кіпр), що забезпечує досягнення 50
відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
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