
  

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
27 лютого 2020 р.                                             Київ                                                          № 148-р 

 

 

Про надання дозволу  

на узгоджені дії 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компаній «PolyOne Corporation» (далі – компанія «PolyOne») (м. Ейвон Лейк, штат Огайо, 

США) та «Clariant AG» (далі – компанія «Clariant») (м. Муттенц, Швейцарія) про надання 

дозволу на узгоджені дії у вигляді виконання положення про утримання від конкуренції та 

заборону переманювання працівників, що міститься в розділі 5.3.8 Договору про передачу 

бізнесу, укладеного між компаніями «Clariant Chemicals (India) Limited» (м. Мумбай, Індія) 

та «PolyOne Polymers India Private Limited» (м. Пуне, Індія), від 19 грудня 2019 року,  

 

ВСТАНОВИВ: 
 

Узгоджені дії пов’язані із здійсненням трансакцій, які полягають у: 

прямому / опосередкованому придбанні акцій компаній «Clariant Plastics & Coatings 

USA LLC» (штат Делавер), «Clariant Plastics & Coatings AG» (м. Муттенц, Швейцарія), що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компаній; 

опосередкованому придбанні активів компанії «Clariant Chemicals (India) Ltd.» (Індія), 

що дозволяють здійснювати діяльність із розробки, виготовлення та маркетингової 

підтримки маточних сумішей та займатися певною іншою діяльністю, пов'язаною з бізнесом 

у сфері маточних сумішей, включаючи приготування полімерів; певних активів у Німеччині 

та Перу, що (опосередковано) належать компанії «Clariant», які дозволяють здійснювати 

діяльність, зокрема, з виробництва, продажу та маркетингу маточних сумішей. 

 

За інформацією заявників, узгоджені дії полягають у виконанні зобов’язань щодо 

утримання від конкуренції та заборони переманювання працівників, передбачених розділом 

5.3.8 Договору про передачу бізнесу, укладеного між компаніями «Clariant Chemicals (India) 

Limited» (м. Мумбай, Індія) та «PolyOne Polymers India Private Limited» (м. Пуне, Індія), від 

19 грудня 2019 року. 

 

Положення щодо утримання від конкуренції є виключно допоміжним заходом та має 

забезпечити здійснення концентрацій. 

 

Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та Положенням про порядок подання заяв до органів 

Антимонопольного комітету  України  про  надання  дозволу  на  узгоджені  дії суб’єктів 



 

2 
 

господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України                       

від 12 лютого 2002 року № 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                                    

7 березня 2002 року за № 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Надати дозвіл компаніям «PolyOne Corporation» (м. Ейвон Лейк, штат Огайо, США) 

та «Clariant AG» (м. Муттенц, Швейцарія) на узгоджені дії у вигляді виконання положення 

про утримання від конкуренції та заборону переманювання працівників, передбаченого 

розділом 5.3.8 Договору про передачу бізнесу, укладеного між компаніями «Clariant 

Chemicals (India) Limited» (м. Мумбай, Індія) та «PolyOne Polymers India Private Limited»              

(м. Пуне, Індія), від 19 грудня 2019 року, строком на п’ять років. 

 

 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                                         О. ПІЩАНСЬКА 

 

 
 


