
  

 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
20 лютого 2020 р.                                           Київ                                                            № 130-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компаній «Wilmar International Limited» (м. Сінгапур, Республіка Сінгапур) та «Wilmar 

Gavilon Pty Ltd» (штат Квінсленд, м. Дарра, Австралія) про надання дозволу на 

концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Wilmar International Limited» акцій 

компанії «Wilmar Gavilon Pty Ltd», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників:  

компанія «Wilmar Gavilon Pty Ltd» не здійснює господарської діяльності на території 

України, а на світовому ринку здійснює діяльність із торгівлі сільськогосподарською 

продукцією: зерновими, оліями, жирами (лій), білковими продуктами тваринного та 

рослинного походження. Також здійснює господарську діяльність на сільськогосподарській 

портовій  споруді в місті Брисбен, Австралія; 

спільний контроль над компанією «Wilmar Gavilon Pty Ltd» здійснюють компанії 

«Wilmar International Limited» та опосередковано «Marubeni Corporation» (м. Токіо, Японія); 

 

компанія «Wilmar International Limited» не здійснює діяльності на території України; 

компанія «Wilmar International Limited» пов’язана відносинами контролю із 

суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють  Групу 

компаній Wilmar (далі – Група Wilmar); 

у світі Група Wilmar здійснює діяльність із культивації олійних пальм, подрібнення 

насіння олійних рослин, рафінування харчових олій, помелу та рафінування цукру, 

виробництва продуктів харчування, спеціальних жирів, олеохімікатів, біодизельного палива 

та мінеральних добрив, мелення борошна та рису; 

на території України Група Wilmar здійснює діяльність із реалізації: рослинних олій 

(включно з пальмовою олією, пальмоядровою олією, кокосовою олією, соняшниковою 

олією); побічної продукції (включно з олеїном, стеарином, еквівалентами какао-масла (CBE), 

замінниками какао-масла лауриновими (CBS) та нелауриновими (CBR) і продукцією 

наступних етапів оброблення пальмової олії); помелу; амінопохідних; жирних спиртів і 

олеохімікатів, надання внутрішньогрупових позик, експорту в Україну пальмової олії та 

імпорту соняшникової олії та шроту; фрахтування; продукції переробки масел; виробництва 

та оптової реалізації соків та сумішей соків, майонезу та соусів, кетчупів та соусів, 
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макаронів, гірчиці, продукції натурального консервування овочів (без застосування оцту), а 

саме: огірків маринованих, томатної пасти, сушених томатів; 

Група Wilmar має представництво в місті Южне Одеської області, Україна, яке не 

здійснює господарської діяльності на території України; 

 

компанія «Marubeni Corporation» на території України здійснює діяльність із 

постачання тракторної та агротехніки (Case New Holland), шин підвищеної прохідності 

(Bridgestone), знаряддя для риболовлі (Daiwa) та хімічної продукції (полівінілхлорид (PVC), 

етиленвінілацетат (EVA), лиття) та після здійснення заявленої концентрації відносини 

контролю між компанією «Wilmar Gavilon Pty Ltd» та компанією «Marubeni Corporation» 

будуть припинені. 

 

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 «Wilmar International Limited» (м. Сінгапур, Республіка 

Сінгапур) на придбання акцій компанії «Wilmar Gavilon Pty Ltd» (штат Квінсленд, м. Дарра, 

Австралія), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

компанії. 

 

 

 

    

Голова  Комітету                                                                                               Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 

 
 


