
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

06 лютого 2020 р.                                              Київ                                                             № 68-р 

 

 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

учасників концентрації про надання дозволу компанії «DIC Corporation» (м. Токіо, Японія) 

на придбання (безпосередньо або опосередковано, через підконтрольні їй компанії) акцій 

компанії «BASF Pigment GmbH» (м. Людвігсхафен-на-Рейні, Німеччина),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Заявлені дії полягають у придбанні компанією «DIC Corporation» (безпосередньо або 

опосередковано, через підконтрольні їй компанії) акцій компанії «BASF Pigment GmbH», що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

заявлена концентрація є частиною трансакції, метою здійснення якої є придбання 

компанією «DIC Corporation» одного з напрямів діяльності групи суб’єктів господарювання 

BASF (далі – Група BASF) – бізнесу BASF Colors & Effects з розробки, виготовлення, збуту 

та продажу продуктів для забарвлення (органічних та неорганічних пігментів, барвників, 

рідких та твердих препаратів, суперконцентратів). Бізнес BASF Colors & Effects виробляє 

пігменти на 11 потужностях по всьому світу, включаючи Францію, Німеччину, Нідерланди, 

Швейцарію, Південну Корею та США. Зокрема, Бізнес BASF Colors & Effects займається 

виробництвом та продажем широкого асортименту пігментів, які продаються в багатьох 

галузях промисловості, включаючи такі, як покриття, косметика, пластмаси, цифрова 

техніка, друк та сільське господарство; 

 

компанія «BASF Pigment GmbH» здійснює діяльність із дослідження, розробки та 

виробництва пігментів, та не здійснює господарської діяльності на території України; 

компанія «BASF Pigment GmbH» входить до складу Групи BASF, материнською 

компанією якої є компанія «BASF SE» (м. Людвігсхафен, Німеччина), що здійснює 

діяльність, зокрема на території України, з 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; 

до складу групи BASF входять:  

суб’єкти господарювання – нерезиденти України, які утворюють бізнес BASF Colors 

& Effects та здійснюють діяльність із: дослідження та розробки, виробництва, просування та 

продажу каучуків, пігментів, рідких / твердих речовин; 
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інші суб’єкти господарювання – резиденти та нерезиденти України, відносини 

контролю з якими будуть припинені після здійснення концентрації; 

 

компанія «DIC Corporation» здійснює діяльність із виробництва та продажу пігментів 

та інших барвників, і не здійснює господарської діяльності на території України. Компанія 

«DIC Corporation» є материнською компанією для групи суб’єктів господарювання DIC             

(далі – Група DIC), яка здійснює діяльність у більш ніж 60 країнах світу та має виробничі 

потужності по всьому світу, включаючи Азію, Європу, Північну та Південну Америки, 

Японію; 

Група DIC класифікує свої товари за трьома основними бізнес-підрозділами: 

пакування та графіка (включаючи чорнила, покриття для консервних банок, матеріали для 

друку, пакувальні клеї, багатошарові плівки та полістирол); колір та відображення 

(включаючи пігменти, функціональні харчові продукти та харчові добавки, природні 

барвники та матеріали для експонування); функціональні продукти (включаючи смоли, 

фторохімічні речовини, алкілфеноли, карбоксилати металів, сірчані хімічні речовини, 

з’єднання, стрічки, барвники, покриття, мембранні модулі з порожнистих волокон, негорючі 

декоративні дошки, декоративні папери / листи та формовані пластикові вироби); 

на території України Група DIC здійснює діяльність через суб’єктів господарювання – 

резидентів та нерезидентів України з: виробництва пігментів для металу (пластівців, паст і 

порошків), алюмінієвих пластівців та паст (для легких бетонів), поєднання порошкових 

покриттів із пігментами; продажу друкарських чорнил та пігментів.  

 

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 «DIC Corporation» (м. Токіо, Японія) на придбання 

(безпосередньо або опосередковано, через підконтрольні їй компанії) акцій компанії «BASF 

Pigment GmbH» (м. Людвігсхафен-на-Рейні, Німеччина), що забезпечує перевищення                

50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                        Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 

 


