
 

  
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
03 вересня 2020 р.                                             Київ                                                        № 567-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених 

представників компаній «Cheplapharm Arzneimittel GmbH» (далі – компанія «Cheplapharm»)                          

(м. Грайфсвальд, Німеччина) та компанії «Sanofi» (далі – Sanofi) (м. Париж, Франція) про 

надання дозволу на концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Cheplapharm» активів компанії 

«Sanofi» та її пов'язаних компаній, що дозволить здійснювати господарську діяльність із 

розробки, виробництва, пакування, комерціалізації, дистрибуції та продажу лікарських 

засобів. 

 

За інформацією заявників:  

компанія «Sanofi» – це глобальна біофармацевтична компанія, орієнтована на 

здоров'я людини, зі штаб-квартирою у Франції, яка займається науково-дослідною 

діяльністю та виробництвом і продажем рішень у сфері медицини. Група Sanofi має чотири 

основні світові бізнес-підрозділи: (а) спеціалізована допомога, (б) вакцини, (в) загальні 

лікарські засоби та (г) охорона здоров'я споживачів; 

компанія «Sanofi» є кінцевою материнською компанією групи підконтрольних їй 

суб'єктів господарювання (далі разом – Група Sanofi);  

Група Sanofi здійснює господарську діяльність через резидента та нерезидента 

України з продажу та маркетингу фармацевтичної продукції покупцям, включно із 

закупівлями Міністерства охорони здоров'я; клінічні випробування на території України; 

Група Sanofi не має кінцевих бенефіціарних власників. 

 

Компанія «Cheplapharm» у світі здійснює діяльність із продажу незапатентованих 

лікарських засобів, брендованих, рецептурних або вузькоспеціалізованих препаратів та 

виробництва на зовнішньому підряді з контрактними виробничими організаціями; 

компанія «Cheplapharm» разом із суб'єктами господарювання – нерезидентами 

України складають групу суб'єктів господарювання Cheplapharm (далі – Група Cheplapharm); 

Група Cheplapharm не здійснює у 2019 році та першій половині 2020 року 

господарської діяльності на території України;   

кінцевими бенефіціарними власниками Групи Cheplapharm є фізичні особи – 

громадяни Німеччини. 

Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 
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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 «Cheplapharm Arzneimittel GmbH» (м. Грайфсвальд, 

Німеччина) на придбання активів компанії «Sanofi» (м. Париж, Франція) та її пов'язаних 

компаній, що дозволить здійснювати господарську діяльність із розробки, виробництва, 

пакування, комерціалізації, дистрибуції та продажу лікарських засобів. 

 

В. о. Голови Комітету                                                                                Д. ЧЕРЕДНІЧЕНКО 

 

 
 

 

 


