АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
24 жовтня 2019 р.

Київ

№ 707-р

Про надання дозволу
на узгоджені дії
Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників
товариства з обмеженою відповідальністю «BAKCELL» (далі – ТОВ «BAKCELL») (м. Баку,
Азербайджан) і компанії «Allegretto Holding S.a.r.l.» (м. Люксембург, Велике Герцогство
Люксембург) про надання дозволу на узгоджені дії,
ВСТАНОВИВ:
Узгоджені дії будуть вчинятися у зв’язку із здійсненням концентрації, яка полягає в
опосередкованому придбанні ТОВ «BAKCELL» акцій компанії «Preludium B.V.»
(м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому
органі управління компанії.
За інформацією заявників:
учасники узгоджених дій домовились про зобов’язання компанії «Allegretto Holding
S.a.r.l» та інших пов’язаних компаній перед Групою «Баксель», компанією «Preludium B.V.»,
приватним акціонерним товариством «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») (м. Київ,
Україна), її дочірніми компаніями та підприємством з іноземними інвестиціями
«ПТТ Телеком Київ» (далі – ПІІ «ПТТ Телеком Київ») (м. Київ, Україна) (компанія
«Preludium B.V.», ПрАТ «ВФ Україна», її дочірні компанії та ПІІ «ПТТ Телеком Київ» (далі
разом – Група компаній) прямо чи опосередковано протягом трьох років після дати
завершення:
утримування ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» від:
конкуренції з бізнесом ПрАТ «ВФ Україна» на території України; або
спонукання та спроб переманити будь-яких працівників ПрАТ «ВФ Україна» (за
винятком випадків, погоджених між сторонами); або
здійснення певних заборонених дій на території України, що заважатимуть клієнтам
ПрАТ «ВФ Україна» залишатися такими; або
залучення або переманювання будь-яких постачальників ПрАТ «ВФ Україна» на
території України.
Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження
конкуренції на товарних ринках України.

2
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 товариству з обмеженою відповідальністю «BAKCELL» (м. Баку,
Азербайджан) і компанії «Allegretto Holding S.a.r.l.» (м. Люксембург, Велике Герцогство
Люксембург) на узгоджені дії у вигляді виконання положень Меморандуму про
взаєморозуміння щодо утримання від конкуренції строком на 4 роки.
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