
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

03 вересня  2020  р.                                          Київ                                                             № 568-р 
 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компанії «AM Global Holding» (м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург) та компанії 

«Krig Holdings B.V.» (м. Роттердам, Нідерланди) про надання дозволу на концентрацію,  
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Концентрація полягає в набутті компанією «AM Global Holding» разом із компанією 

«Air Products Holdings B.V.» (м. Роттердам, Нідерланди) спільного контролю над  компанією 

«Krig Holdings B.V.»  шляхом придбання компанією «AM Global Holding» акцій компанії                      

«Krig Holdings B.V.» у розмірі 30 відсотків. 

 

За інформацією заявників: 

компанія «Krig Holdings B.V.» не здійснює господарської діяльності в Україні; 

компанія «Krig Holdings B.V.» пов’язана відносинами контролю із суб’єктом 

господарювання – резидентом України, який створено для цілей цієї трансакції, а саме, для 

будівництва та утримання повітророзподільної установки для виробництва атмосферних 

промислових газів; 

контроль над компанією «Krig Holdings B.V.» здійснює компанія «Air Products 

Holdings B.V.»; 

компанія «Air Products Holdings B.V.» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють  Групу Ейр 

Продактс, яка здійснює діяльність по всьому світу з виробництва та реалізації газів і 

хімічних речовин для промислового використання; 

на території України Група Ейр Продактс здійснює діяльність через: 

суб’єкта господарювання  – резидента України, який здійснює діяльність із 

постачання діоксину вуглецю виробникам напоїв; 

суб’єкта господарювання  – резидента України, який не здійснює господарської 

діяльності, крім володіння земельною ділянкою в Одеській обл., яку він надає в оренду                  

(у межах Групи); 

 

компанія «AM Global Holding» не здійснює господарської діяльності в Україні; 

контроль над компанією «AM Global Holding» здійснює компанія «ArcelorMittal S.A.» 

(Люксембург); 

компанія «ArcelorMittal S.A.» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами                  

господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють  Групу 

АрселорМіттал; 

на території України Група АрселорМіттал здійснює діяльність, зокрема,  із 

виробництва, дистрибуції, збуту та реалізації металопродукції. 
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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 «AM Global Holding» (м. Люксембург, Велике                       
Герцогство Люксембург) на набуття разом із компанією «Air Products Holdings B.V.»                      
(м. Роттердам, Нідерланди) спільного контролю над компанією «Krig Holdings B.V.»                      
(м. Роттердам, Нідерланди).                  

Концентрація може бути здійсненна протягом трьох років з дня прийняття рішення. 

 

 
В. о. Голови Комітету                                                                                     Д. ЧЕРЕДНІЧЕНКО 


