
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
06 лютого  2020 р.                                            Київ                                                                 № 86-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого 

представника компаній «AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.» (м. Люксембург, Велике 

Герцогство Люксембург), «Alvogen  CEE Кft.» (м. Будапешт, Угорщина) про надання дозволу 

компанії «AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.» на набуття контролю над компанією 

«Alvogen CEE Кft.», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в набутті компанією «AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à 

r.l.» над компанією «Alvogen CEE Кft.» шляхом придбання акцій компанії «Alvogen CEE 

Кft.», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників: 

компанія «Alvogen CEE Кft.» є холдинговою компанією, яка не здійснює діяльності з 

виробництва, придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) на території України; 

компанія «Alvogen CEE Кft.» разом із підконтрольними їй суб’єктами 

господарювання утворюють Групу об’єкта придбання; 

на території України Група об’єкта придбання здійснює діяльність через суб’єктів 

господарювання – резидента та нерезидента України, які здійснюють діяльність із реалізації 

та  просування фармацевтичних препаратів; 

також Група об’єкта придбання має на території України представництва в                   

місті Києві, які здійснюють діяльність із просування товару на території України. 

Група об’єкта придбання остаточно контролюється компанією «Celtic Holdings SCA» 

(м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург), яка разом із підконтрольними їй 

суб’єктами господарювання утворюють Групу Alvogen; 

після здійснення концентрації відносини контролю Групи Об’єкта придбання з 

Групою Alvogen будуть припинені; 

 

компанія «AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.» є інвестиційною / холдинговою 

компанією, яка не здійснює господарської діяльності на території України та пов’язана 

відносинами контролю із суб’єктами господарювання, які разом утворюють Групу Advent; 

на території України Група Advent здійснює діяльність через: 

суб’єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із 

надання послуг  управління екіпажем, включаючи набір, навчання, логістику, нарахування 

заробітної плати, планування та оцінювання, послуг з  підтримки бізнесу; 
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суб’єктів господарювання – нерезидентів України, які здійснюють діяльність із: 

реалізації порошкових виробів та молібденових електродів для плавки скла; реалізації 

продукції з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, включаючи 

підшипники, механічну трансмісію, гідропривід та інші технічні продукти; реалізації систем 

фільтрації води та фільтрів, а також аксесуарів для басейнів; реалізації мікрохвильових 

компонентів; реалізації морської та сухопутної продукції; реалізації листів оргскла та смол 

для дорожньої розмітки; постачання смоли для покриттів, добавок та зшиваючих агентів; 

постачання стандартних контейнерів для харчових продуктів; постачання термо-

інтерфейсних матеріалів та модулів; постачання газових двигунів для виробництва енергії, 

запасних частин та надання послуг, а також діяльність у сфері сервісів платіжних смарт-карт 

і телекомунікацій. 

 

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 «AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.» (м. Люксембург, 

Велике Герцогство Люксембург) на набуття контролю над компанією «Alvogen                                          

CEE Кft.» (м. Будапешт, Угорщина). 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                            Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


