
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
11 січня 2021 р.                                                  Київ                                                           № 4-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній «COSCO SHIPPING PORTS (VADO) LIMITED» (далі – компанія «CSP Vado») 

(м. Гонконг, Китайська Народна Республіка) та «APM Terminals Vado Ligure S.p.A.» (далі – 

компанія «Vado CT») (м. Савона, Італія) про надання дозволу компанії «CSP Vado» на 

опосередковане придбання акцій компанії «Vado CT»,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в опосередкованому придбанні компанією «CSP Vado» акцій 

компанії «Vado CT», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

компанія «Vado CT» здійснює діяльність із будівництва та управління вантажним 

терміналом – Контейнерним Терміналом Вадо (Італія); 

компанія «Vado CT» разом із суб’єктами господарювання – резидентами та 

нерезидентами України, пов’язаними відносинами контролю, утворюють Групу «APMH»; 

на території України Група «APMН» здійснює господарську діяльність із надання 

послуг: контейнерних перевезень, морського агентування та деяких інших логістичних 

послуг, агентства з працевлаштування для компаній групи, морських трампових перевезень, 

фрахтування морських суден на умовах тайм-чартеру; 

 

компанія «CSP Vado» – холдингова компанія, що здійснює діяльність із володіння та 

управління корпоративними правами суб’єктів господарювання; 

компанія «CSP Vado» разом із суб’єктами господарювання – резидентами та 

нерезидентами України, пов’язаними відносинами контролю, утворюють Групу «COSCO 

Shipping»; 

на території України Група «COSCO Shipping» здійснює господарську діяльність із: 

надання послуг контейнерних перевезень лінійного судноплавства та пов’язаних із цим 

послуг. 

 

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 
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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 «COSCO SHIPPING PORTS (VADO) LIMITED» (м. Гонконг, 

Китайська Народна Республіка)  на опосередковане придбання акцій компанії «APM 

Terminals Vado Ligure S.p.A.» (м. Савона, Італія), що забезпечує перевищення 25 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                   О. ПІЩАНСЬКА  

 


