
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

09 квітня 2020 р.                                              Київ                                                               № 215-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компанії «London Stock Exchange Group plc» (м. Лондон, Великобританія) та компанії 

«Refinitiv Holdings Limited» (м. Лондон, Великобританія) про надання дозволу компанії 

«London Stock Exchange Group plc» на придбання (прямо та опосередковано) акцій компанії 

«Refinitiv Parent Limited» (Гранд Кайман, Кайманові Острови),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «London Stock Exchange Group plc» 

(прямо та опосередковано) акцій компанії «Refinitiv Parent Limited», що забезпечує 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 

компанія «London Stock Exchange Group plc» здійснювала діяльність із надання послуг 

розміщення акцій на біржі та послуг нормативно-довідкової служби в Україні у 2018 році; 

компанія «London Stock Exchange Group plc» пов’язана відносинами контролю із 

суб’єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють діяльність із: надання 

послуг розміщення акцій на біржі; надання LEI – ідентифікатор юридичної особи 

споживачам в Україні у 2018 році; 

 

компанія «Refinitiv Holdings Limited» є холдинговою компанією, яка здійснює 

діяльність з управління корпоративними правами компанії «Refinitiv Parent Limited»;  

компанії «Refinitiv Holdings Limited» та «Refinitiv Parent Limited» не здійснюють 

господарської діяльності на території України; 
 

компанії «Refinitiv Holdings Limited» та «Refinitiv Parent Limited» пов’язані 

відносинами контролю між собою та із: 

суб’єктами господарювання – нерезидентами та резидентом України, які утворюють 

Групу Refinitiv; 

суб’єктами господарювання – нерезидентами України, які разом утворюють Групу 

Blackstone; 
 

на території України: 

Група Refinitiv здійснює діяльність із надання таких послуг: управління, рішення 

щодо ризиків та дотримання норм; служби обробки трансакцій: настільних систем; передачі 

даних у режимі реального часу, платформи, аналітики та послуг з управління; передачі даних 
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не в реальному часі; технологій взаємодії з державними органами, технологій для управління 

ризиками, дотримання норм; 

Група Blackstone здійснює діяльність із: надання платформи та послуг для хмарних 

систем управління персоналом; постачання приводної продукції та гідравлічної продукції, 

камер, спортивної оптики та інших супутніх товарів споживачам, розташованим в Україні; 

розробки соціальних та мобільних ігор; виробництва стружки з ацетилцелюлози і джгутів 

для сигаретних фільтрів, а також промислової продукції та споживчих товарів; дистрибуції 

та маркетингу (інформація з обмеженим доступом), модифікованої деревини, яка 

використовується для будівництва дерев’яних терас або відгороджень; надання 

вимірювального та технологічного обладнання; надання послуг зважування, годівлі, 

транспортування, екранування, автоматизації та систем фільтрації повітря; постачання 

ортопедичних медичних інструментів; постачання бурових установок PDC у нафтогазовий 

сектор; 

бенефіціарним власником Групи Blackstone та Групи Refinitiv є громадянин США; 

 

після здійснення заявлених концентрацій відносини контролю між Групою Refinitiv та 

компанією «Refinitiv Holdings Limited», Групою Blackstone й громадянином США 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 «London Stock Exchange Group plc» (м. Лондон, 

Великобританія) на придбання (прямо та опосередковано) акцій компанії «Refinitiv Parent 

Limited» (Гранд Кайман, Кайманові Острови), що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 
 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                      Ю. ТЕРЕНТЬЄВ 

 


