
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
 03 грудня 2020 р.                                             Київ                                                       № 749-р 

 

Про надання дозволу  

на узгоджені дії 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній «EQT Fund Management S.à r.l» (м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембург) 

(далі – компанія «EFMS») та «Chr. Hansen Holding A/S» (далі – компанія «Chr. Hansen») 

(м. Хьорсхольм, Данія) про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді виконання положення 

про утримання від конкуренції, викладеного в пункті 17 Генеральної угоди про передачу, 

укладеної між компаніями «Chr. Hansen Holding A/S» і «Holdingselskabet af 18. september 

2020 ApS» (м. Хеллеруп, Данія) 26 вересня 2020 року, 
 

ВСТАНОВИВ: 

 

Узгоджені дії пов’язані зі здійсненням концентрацій, які буде здійснено шляхом 

опосередкованого придбання компанією «EFMS» [через компанію «Holdingselskabet af 18. 

september 2020 ApS»]: 

акцій компанії «Chr. Hansen Natural Colors A/S» (м. Хьорсхольм, Данія); 

акцій компанії «Chr. Hansen Natural Colors LLC» (м. Вест Алліс, Сполучені Штати 

Америки); 

акцій компанії «NCD Brasil Industrial e Comércio de Corantes Naturais Ltda» (що буде 

створена в м. Валіньюс, штат Сан-Паулу, Бразилія); 

акцій компанії «Natural Colors Italy S.r.l.» (м. Мілан, Італія); 

акцій компанії «Chr. Hansen S.A.» (м. Ліма, Перу); 

активів компанії «Chr. Hansen Holding A/S» (м. Хьорсхольм, Данія), що дозволяють 

здійснювати господарську діяльність із розробки, виробництва та продажу натуральних 

барвників. 

 

За інформацією заявників, узгоджені дії полягають у виконанні положення про 

утримання від конкуренції, що передбачене пунктом 17 Генеральної угоди про передачу, 

укладеної між компаніями «Chr. Hansen Holding A/S» і «Holdingselskabet af 18. september 

2020 ApS» 26 вересня 2020 року. 

 

Положення про утримання від конкуренції є виключно допоміжним засобом та має 

забезпечити здійснення концентрацій. 

 

Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та Положенням про порядок подання заяв до органів 

Антимонопольного комітету  України  про  надання  дозволу  на  узгоджені  дії суб’єктів 
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господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України                       

від 12 лютого 2002 року № 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                                    

7 березня 2002 року за № 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України 

 

ПОСТАНОВИВ: 

 

Надати дозвіл компаніям «EQT Fund Management S.à r.l» (м. Люксембург, Велике 

Герцогство Люксембург) та «Chr. Hansen Holding A/S» (м. Хьорсхольм, Данія) на узгоджені 

дії у вигляді виконання положення про утримання від конкуренції, викладеного в пункті                   

17 Генеральної угоди про передачу, укладеної між компаніями «Chr. Hansen Holding A/S» і 

«Holdingselskabet af 18. september 2020 ApS» (м. Хеллеруп, Данія) 26 вересня 2020 року, 

строком на чотири роки. 

 

 

Голова Комітету                                                                                                    О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 

 


