
 

   
 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
03 грудня 2020 р.                                              Київ                                                        № 750-р 

 

 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компанії «KORSANDO LIMITED» (далі – компанія «KORSANDO») (м. Лімасол, Кіпр) і 

товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛТЕК Україна» (далі – ТОВ «ІНТЕЛТЕК 

Україна») (м. Київ, Україна) про надання дозволу на концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «KORSANDO» частки в статутному 

капіталі ТОВ «ІНТЕЛТЕК Україна», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у 

вищому органі управління товариства. 

 

За інформацією заявників:  

ТОВ «ІНТЕЛТЕК Україна» здійснює діяльність із виробництва електричного 

освітлювального устаткування під торговельною маркою «ITW SYSTEMS», випробування та 

тестування світлодіодного обладнання;  

ТОВ «ІНТЕЛТЕК Україна» пов’язане відносинами контролю із:                                

суб’єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність із торгівлі 

електричним освітлювальним устаткуванням, та вони разом утворюють Групу Об'єкта 

придбання; 

 

компанією «Limited Liability Company «ITW Systems» – юридичною особою, створеною 

за законодавством США, яка контролюється громадянином США. Компанії, які прямо або 

опосередковано підконтрольні цій фізичній особі (за винятком Групи Об’єкта придбання), 

утворюють групу суб’єктів господарювання (далі – Група Продавця); 

в Україні Група Продавця здійснює діяльність через суб’єкта господарювання –

резидента України на ринку торгівлі електричним освітлювальним устаткуванням. 

 

Компанія «KORSANDO LIMITED» є юридичною особою, створеною за 

законодавством Кіпру, та контролюється фізичною особою – громадянином України. Ця 

фізична особа разом із суб’єктами господарювання, що їй підконтрольні, утворюють Групу 

Korsando; 

в Україні Група Korsando здійснює діяльність з управління корпоративними правами 

дочірніх суб’єктів господарювання; консультування з питань комерційної діяльності й 
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керування: залучення капіталу, злиття та поглинання (M&A), управління активами, 

інвестиційного консалтингу, стратегічного консалтингу; діяльність у сфері інжинірингу, 

геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах: геофізичні, 

геологічні та сейсмічні дослідження, роботи з геодезичного вивчення: вимірювання 

земельних ділянок та їх меж, розвідувальні роботи, роботи з вивчення підземних шарів, 

картографічну діяльність та діяльність в галузі просторової інформації; управління фондами; 

фінансування будівництва; трастів, фондів та подібних фінансових суб'єктів: операцій на 

ринку комерційної та житлової нерухомості (купівля / продаж); перероблення і 

консервування фруктів та овочів; фінансового лізингу; здавання в оренду власного 

нерухомого (нежилого приміщення) майна в місті Києві; надання в оренду й експлуатацію 

власного чи орендованого нерухомого майна; виробництва електроенергії на об’єктах 

електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а саме: біогаз, який 

видобувається за допомогою комплексних інженерних споруд із твердих побутових 

відходів); оптової торгівлі паливом (дизельне паливо Євро 5 та газ вуглеводневий 

скраплений марки А); збирання та перевезення безпечних відходів; діяльність із купівлі-

продажу цінних паперів.  

 

Після здійснення Концентрації Група Korsando та Група Продавця спільно 

контролюватимуть ТОВ «ІНТЕЛТЕК Україна».  

 

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 «KORSANDO LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр) на придбання 

частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕЛТЕК 

Україна» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 37405294), що забезпечує 

досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

Голова  Комітету                                                                                  О. ПІЩАНСЬКА 

 

 
 

 

 


