
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

03 вересня  2020 р.                                            Київ                                                           № 566-р 
 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію  
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній «Wilmar Trading (Australia) Pty Ltd» (м. Дарра, штат Квінсленд, Австралія)  та 

«International Nutritionals Limited» (м. Гамільтон, Нова Зеландія)    про надання дозволу на 

концентрацію, 
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Wilmar Trading (Australia) Pty Ltd» 

акцій компанії «International Nutritionals Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників: 

компанія «International Nutritionals Limited» на світовому рівні здійснює постачання 

споживачам у Новій Зеландії асортименту імпортних та придбаних на внутрішньому ринку 

кормів для тварин і мінералів, та не здійснює господарської діяльності на території України; 

компанія «International Nutritionals Limited» спільно контролюється Групою Wilmar та 

Групою Fonterra (як далі зазначено) і разом із суб’єктами господарювання, що їй 

підконтрольні, складає групу суб’єктів господарювання INL (далі  – Група INL) та не 

здійснює господарської діяльності на території України; 

 

компанія «Wilmar International Limited»  є кінцевою материнською компанією і разом 

із субʼєктами господарювання, що їй підконтрольні (але за винятком Групи INL), складає 

групу субʼєктів господарювання Wilmar International Limited (далі – Група Wilmar);  

на території України Група Wilmar здійснювала діяльність лише через: 

суб’єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: 

реалізації харчової олії та побічної продукції; виробництва та оптової торгівлі соками, 

соусами й побічною продукцією, макаронами, продукцією консервування овочів та 

продуктами, пов’язаними з помідорами; 

суб’єктів господарювання – нерезидентів України, які здійснюють діяльність із: 

придбання й реалізації харчових олій та побічної продукції і помелу; реалізації олеохімікатів; 

надання внутрішньогрупових позик, експорту харчових олій та імпорту харчових олій і 

побічної продукції; надання послуг фрахтування, управління портами, транспортних і 

логістичних послуг; 

 

компанія «RD1 Limited» (м. Окленд, Нова Зеландія) є компанією, підконтрольною 

компанії «Fonterra Cooperative Group Limited» (м. Окленд, Нова Зеландія); 

компанія «Fonterra Cooperative Group Limited» разом із субʼєктами господарювання, 

що їй підконтрольні (за винятком Групи INL), складає групу субʼєктів господарювання 

Fonterra (далі  – Група Fonterra);  



2 
 

Група Fonterra через суб’єкта господарювання – нерезидента України здійснювала 

діяльність в Україні лише  з продажу молочної продукції комерційним споживачам в 

Україні; 

після здійснення концентрації відносини контролю між Групою Fonterra та компанією 

«International Nutritionals Limited» 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», статтями 25 і 27  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 Trading (Australia) Pty Ltd» (м. Дарра, штат 

Квінсленд, Австралія)  на придбання акцій компанії «International Nutritionals Limited»                       

(м. Гамільтон, Нова Зеландія),   що забезпечує перевищення  50 відсотків голосів у вищому 

органі управління компанії. 

 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                          Д. ЧЕРЕДНІЧЕНКО 


