
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
06 лютого 2020 р.                                             Київ                                                            №  93-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній «Gränges AB» (далі – компанія «Gränges») (м. Стокгольм, Швеція) та «Boryszew 

S.A.» (далі – компанія «Boryszew») (м. Варшава, Польща)  про надання дозволу на 

концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Gränges» акцій компанії «Impexmetal 

S.A.» (м. Варшава, Польща), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників:  

компанія «Impexmetal» виробляє алюмінієві вироби плоского прокату (далі – ВПП)  та 

постачає їх покупцям у сфері автомобільної промисловості, виробникам кришок, компаніям, 

що займаються електронікою, а також дистриб’юторам (AKI Бізнес), на території України 
здійснює діяльність із продажу алюмінієвих ВПП; 

на момент здійснення концентрації компанія «Impexmetal» буде пов’язана 

відносинами контролю лише з компанією – нерезидентом України (далі – Група Об’єкта 

придбання), яка не здійснює господарської діяльності в Україні, а в світі здійснює діяльність 

з постачання дерев’яної тари та надання послуг із механічної обробки компанії 

«Impexmetal»; 

 

контроль над компанією «Impexmetal» здійснює компанія «Boryszew S.A.», яка на 

території України здійснює діяльність із продажу хімічної продукції та разом із 

підконтрольними їй компаніями утворює Групу Boryszew; 

після здійснення зазначеної концентрації відносини контролю між Групою Об’єкта 

придбання та компанією «Boryszew» (у тому числі з Групою Boryszew) будуть припинені; 

 

компанія «Gränges» не здійснює господарської діяльності в Україні, а в світі здійснює 

діяльність у галузі алюмінієвої інженерії, виробництва, розробок та постачає ВПП покупцям 

у сфері автомобільної промисловості, опалення, вентиляції та кондиціонування й інших 

сегментах, таких як перехідники та упаковка харчових продуктів; 

компанія «Gränges» разом із суб’єктами, пов’язаними з нею відносинами контролю, 

утворює Групу Gränges, яка не здійснює господарської діяльності в Україні. 

 

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 
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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 «Gränges AB» (м. Стокгольм, Швеція) на придбання акцій 

компанії «Impexmetal S.A.» (м. Варшава, Польща), що забезпечує перевищення  50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

 

 

    

Голова  Комітету                                                                                               Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 

 

 

 


