
  

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
14 січня 2021 р.                                                 Київ                                                            № 11-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених 

представників компаній «Covestro AG» (далі – компанія «Covestro») (м. Леверкузен, 

Німеччина) та «Koninklijke DSM N.V.» (далі – компанія «DSM») (м. Херлен, Нідерланди) про 

надання дозволу на концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в опосередкованому придбанні компанією «Covestro» акцій 

компанії «DSM Coating Resins International Holding» (м. Зволле, Нідерланди), що забезпечує 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників:  

компанія «DSM Coating Resins International Holding» не здійснює господарської 

діяльності на території України та разом з іншими суб’єктами господарювання – 

нерезидентами України утворює Групу Об’єктів придбання, яка здійснює діяльність із 

виробництва смол і функціональних матеріалів, включаючи DSM Niaga®, адитивне 

виробництво DSM  та діяльність із виробництва покриттів відділу технологій виробництва 

сонячної енергії, а в Україні Група Об’єктів придбання здійснює діяльність із реалізації 

експлуатаційних матеріалів; 

 Група Об’єктів придбання пов’язана відносинами контролю з компанією «DSM», 

яка є голландською компанією, що безпосередньо не здійснює діяльності в Україні;  

 компанія «DSM» разом з усіма компаніями та фізичними особами, що пов’язані з 

нею відносинами контролю, утворює Групу DSM (далі – Група DSM); 

 Група DSM здійснює діяльність в Україні через суб’єктів господарювання – 

нерезидентів та резидентів України із продажу продуктів харчування; експлуатаційних 

матеріалів; засобів, що зв’язують мікотоксини, і продуктів для здоров’я тварин; послуг у 

сфері лабораторного тестування обладнання й надання аналітичних послуг; 

після здійснення концентрації відносини контролю між компанією «DSM» і  Групою 

Об’єктів придбання будуть припинені. 

 

Компанія «Covestro» є кінцевою материнською компанією Групи Covestro, 

діяльність якої зосереджується на розробці, виробництві та постачанні полімерів.  

В Україні Група Covestro здійснює діяльність через суб’єктів господарювання – 

нерезидентів України із продажу хімічної продукції Групи Covestro, зокрема продукції 

сегмента полікарбонати компанії «Covestro», а також TDI (толуїлендіізоціанату) і поліефірів, 
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меншою мірою, MDI (метилендифенілдіізоціанату) і сировини для покриттів / клеїв, 

поліуретанових еластомерних систем споживачам в Україні. 

 

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 «Covestro AG» (м. Леверкузен, Німеччина) на 

опосередковане придбання акцій компанії «DSM Coating Resins International Holding»                     

(м. Зволле, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії. 

 

 

Голова Комітету                                                                                              О. ПІЩАНСЬКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


