
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

06 лютого 2020 р.               Київ                                         № 90-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній  «Elanco Animal Health Inc.» (м. Грінфілд, штат Індіана, Сполучені Штати Америки),  

«Bayer AG» (м. Леверкузен, Німеччина) про надання дозволу компанії «Elanco Animal Health 

Inc.» на придбання акцій компанії «Bayer Healthcare Animal Health Inc.»  (штат Делавер, США), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Elanco Animal Health Inc.» акцій 

компанії «Bayer Healthcare Animal Health Inc.», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією, наданою заявниками:  

 

компанія «Bayer Healthcare Animal Health Inc.» є частиною бізнесу компанії «Bayer 

AG» зі здоровʼя тварин, який включає розробку, виробництво та реалізацію ветеринарних 

препаратів, що продаються за рецептом та без, зокрема препаратів для домашніх тварин; 

в Україні бізнес компанії «Bayer AG» зі здоровʼя тварин (опосередковано через 

товариство з обмеженою відповідальністю  «Байєр» (далі − ТОВ «Байєр») (м. Київ, Україна) 

здійснює продаж товарів зі здоров’я тварин, які постачаються відповідно до договору між 

компаніями «Bayer Animal Health GmbH» (м. Леверкузен, Німеччина) та ТОВ «Байєр»; 

компанія «Bayer AG»  здійснює діяльність у сфері природничих наук, займається 

фармацевтикою, здоровʼям споживачів, агрохімікатами та здоровʼям тварин, при цьому не 

здійснює безпосередньо господарської діяльності на території України та разом із 

компаніями, що їй підконтрольні, складають групу компаній «Bayer»; 

суб’єкти господарювання – резиденти України, що входять до Групи «Bayer», 

здійснюють діяльність  із реалізації продукції в таких підрозділах, як: фармацевтика, 

здоровʼя споживачів, наука про рослинництво та здоровʼя тварин; холдингову  та 

адміністративну діяльність; з виробництва насіння; імпорту та продажу високоякісного 

насіння кукурудзи, ріпаку та овочів традиційної селекції; 

не існує юридичних осіб / фізичних осіб, які одноосібно / спільно контролюють Групу 

«Bayer»; 

 

компанія «Elanco Animal Health Inc.» розробляє та реалізує продукцію, яку 

використовують ветеринари, виробники їжі для тварин та власники домашніх тварин для 

поліпшення стану здоровʼя тварин та виробництва продуктів харчування для тварин; 

Група Elanco здійснює діяльність в Україні лише через суб’єкта господарювання – 

нерезидента України, який здійснює продаж ветеринарної продукції через локальних 

дистрибʼюторів; 
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не існує юридичних осіб / фізичних осіб, які одноосібно / спільно контролюють Групу 

Elanco. 

 

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 «Elanco Animal Health Inc.» (м. Грінфілд, штат Індіана, 

Сполучені Штати Америки) на придбання акцій компанії «Bayer Healthcare Animal Health 

Inc.» (штат Делавер, США), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління компанії. 

  

 

 

Голова Комітету                                                                                        Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 


