
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

06 лютого 2020 р.                                              Київ                                                             № 96-р 

 

 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

учасників концентрації про надання дозволу компанії «The Coca-Cola Company» (м. Атланта, 

штат Джорджія, США) на набуття [опосередковано через компанію «European Refreshments»                  

(м. Дроєда, Ірландія)], разом із компанією «Coca-Cola HBC AG» (м. Штайнгаузен, 

Швейцарія), контролю над компанією «Adelink Limited» (м. Нікосія, Кіпр),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Заявлені дії полягають у придбанні компанією «The Coca-Cola Company» 

(опосередковано через компанію «European Refreshments») акцій компанії «Adelink Limited», 

що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників: 

компанія «Adelink Limited» є холдинговою компанією для суб’єктів господарювання – 

нерезидентів України, які здійснюють діяльність із виробництва соків, морсів, нектарів, 

сокових напоїв на підставі ліцензійних договорів, укладених із компанією «Soira Investments 

Limited» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови), та не здійснюють господарської 

діяльності на території України;   

компанія «Adelink Limited» входить до складу групи суб’єктів господарювання 

ССНВС (далі – Група ССНВС), материнською компанією якої є компанія «Coca-Cola HBC 

AG»; 

до складу Групи CCHBC, зокрема, входить іноземне підприємство «Кока-Кола 

Беверіджиз Україна Лімітед» (смт Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., Україна) 

(далі – ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»), яке здійснює діяльність на території 

України з виробництва, розливу, пакування та реалізації соків, морсів, нектарів та сокових 

напоїв (під торговельною маркою «RICH»), безалкогольних напоїв, столових вод під 

товарними знаками, що належать компанії «The Coca-Cola Company», та дистрибуції 

алкогольних напоїв; 

 

компанія «The Coca-Cola Company» здійснює діяльність із виробництва, роздрібної 

реалізації, маркетингу концентратів і сиропів для виробництва безалкогольних напоїв в усіх 

регіонах світу, та не здійснює господарської діяльності на території України. Компанії «The 

Coca-Cola Company» належать права на об’єкти інтелектуальної власності (торговельні 

марки, патенти) такої продукції, як: Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite тощо. Загалом 

компанія «The Coca-Cola Company» володіє або ліцензує і здійснює маркетинг і реалізацію 
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більше ніж 500 брендів безалкогольних напоїв, переважно газованих, але також і різних 

видів негазованих безалкогольних напоїв, у тому числі вод, вод із добавками, соків та 

сокових напоїв, готових до вживання чаїв та кави, енергетичних та спортивних напоїв; 

компанія «The Coca-Cola Company» є материнською компанією для групи суб’єктів 

господарювання ТССС, до складу якої, зокрема, входять: 

компанія «Soira Investments Limited», яка володіє правами на об’єкти інтелектуальної 

власності – торговельні марки соків / сокових напоїв (всього 212 торговельних марок), 

зокрема торговельну марку «RICH», продукція якої реалізується на території України; 

суб’єкти господарювання – резиденти та нерезиденти України, які, зокрема, 

здійснюють діяльність із постачання ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» 

концентратів для виробництва безалкогольних напоїв та надання йому консультаційних 

послуг і послуг із дослідження кон’юнктури ринку у сфері кон’юнктури ринку, 

маркетингової стратегії та якості продукції. 

 

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 «The Coca-Cola Company» (м. Атланта, штат Джорджія, США) 

на набуття [опосередковано через компанію «European Refreshments» (м. Дроєда, Ірландія)], 

разом із компанією «Coca-Cola HBC AG» (м. Штайнгаузен, Швейцарія), контролю над 

компанією «Adelink Limited» (м. Нікосія, Кіпр). 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                        Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 

 


