
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

21 січня 2021 р.                                                  Київ                                                               № 25-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

учасників концентрації про надання дозволу компанії «SAMORAN INVESTMENTS 

LIMITED» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови) на придбання акцій компанії 

«ROSTOK AGROINVEST LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр),  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «SAMORAN INVESTMENTS 

LIMITED» акцій компанії «ROSTOK AGROINVEST LIMITED», що забезпечить 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

компанія «ROSTOK AGROINVEST LIMITED» здійснює діяльність з управління 

корпоративними правами суб’єктів господарювання, зокрема суб’єктами господарювання, 

що входять до складу Групи ROSTOK; 

до складу Групи ROSTOK також входять інші суб’єкти господарювання, 

зареєстровані на території України, які здійснюють діяльність із вирощування та оптової 

реалізації сільськогосподарських культур (пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику, сої); 

виробництва та реалізації м’яса великої рогатої худоби; реалізації м’яса свиней; реалізації 

сирого молока; надання послуг із первинної обробки та зберігання зерна; 

 
компанія «SAMORAN INVESTMENTS LIMITED» здійснює діяльність з управління 

корпоративними правами суб’єктів господарювання, та не здійснює діяльності на території 

України; 

кінцевими бенефіціарними власниками компанії «SAMORAN INVESTMENTS 

LIMITED» є пов’язані фізичні особи – громадяни України Грібов Я.С. і Фінкельштейн Б.С.; 

Фінкельштейн Б.С. як  фізична особа – підприємець здійснює діяльність із 

консультування з питань комерційної діяльності та менеджменту; 

фізичні особи – громадяни України Грібов Я.С. і Фінкельштейн Б.С. також пов’язані 

відносинами контролю із суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами 

України, які, зокрема, здійснюють діяльність із: виробництва виробів із бетону для 

будівництва; будівництва житлових та нежитлових будівель; оптової торгівлі деталями та 

приладдям для автотранспортних засобів; допоміжної діяльності у сфері транспорту; 

фізичні особи – громадяни України Грібов Я.С. і Фінкельштейн Б.С. разом із 

фізичною особою – громадянином України Кіпішем А.З. також спільно контролюють: 

суб’єкти господарювання – резидентів та нерезидентів України, які, зокрема,  

здійснюють господарську діяльність із: виробництва та реалізації горілки й лікеро-

горілчаних напоїв; діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, консультування з питань 
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комерційної діяльності й керування; діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування; посередництва в розміщенні реклами в засобах 

масової інформації; дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки; 

виробництва та оптової реалізації соєвої олії та продуктів переробки сої. 

 
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 «SAMORAN INVESTMENTS LIMITED» (м. Тортола, 

Британські Віргінські Острови) на придбання акцій компанії «ROSTOK AGROINVEST 

LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління компанії. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 

 


