
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

21 січня 2021 р.                                                Київ                                                              № 20-р                                                         

 

Про надання дозволу  

на узгоджені дії 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

фізичних осіб – громадян України Попова Олександра Миколайовича, Костеревої Катерини 

Миколаївни та компанії «Volition Capital Fund IV, L.P.» (м. Бостон, штат Массачусетс, США) 

про надання дозволу компанії «Volition Capital Fund IV, L.P.» разом із фізичними особами – 

громадянами України Костеревою Катериною Миколаївною та Поповим Олександром 

Миколайовичем  про надання дозволу на узгоджені дії, 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Узгоджені дії будуть вчинятися у зв’язку зі здійсненням концентрацій, які                 

полягають в: 

опосередкованому набутті у власність фізичною особою – громадянином України 

Поповим Олександром Миколайовичем акцій компанії «Creatio Inc.» (м. Довер, штат 

Делавер, США), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії;  

набутті у власність компанією «Creatio Inc.» акцій компанії «Creatio Software Venture 

LTD» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії;  

набутті контролю компанією «Volition Capital Fund IV, L.P.» разом із фізичними 

особами – громадянами України Костеревою Катериною Миколаївною та Поповим 

Олександром Миколайовичем над компанією «Creatio Inc.»;  

набутті контролю компанією «Volition Capital Fund IV, L.P.» разом із фізичною особою 

– громадянкою України Костеревою Катериною Миколаївною над компанією «Creatio Inc.» 

(м. Довер, штат Делавер, США). 

 

За інформацією заявників: 

 узгоджені дії полягають у виконанні положень, викладених у пункті 5.2 проєкту 

договору про зворотній викуп акцій, який буде укладено між компанією «Creatio Inc.»,                    

фізичною особою – громадянином України Поповим Олександром Миколайовичем та 

компаніями «Corselina Limited» (м. Лімасол, Кіпр), «Volition Capital Fund IV, L.P.», 

«Emerging Europe Growth Fund III, LLC» щодо неконкуренції та заборони переманювання 

співробітників. 

Відповідно до пункту 5.2 проєкту договору про зворотній викуп акцій:  

[інформація визначена заявниками, як інформація з обмеженим доступом] 

 

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 



 2 
комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів 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 на узгоджені дії компанії «Volition Capital Fund IV, L.P.» (м. Бостон, 

штат Массачусетс, США) разом із фізичними особами – громадянами України Костеревою 

Катериною Миколаївною (ідентифікаційний код [персональні дані]) та Поповим 

Олександром Миколайовичем (ідентифікаційний код [персональні дані]) у вигляді 

виконання обмежувальних положень, викладених у проєкті договору про зворотній викуп 

акцій, який буде укладено між компанією «Creatio Inc.» (м. Довер, штат Делавер, США), 

фізичною особою – громадянином України Поповим Олександром Миколайовичем та 

компаніями «Corselina Limited» (м. Лімасол, Кіпр), «Volition Capital Fund IV, L.P.», 

«Emerging Europe Growth Fund III, LLC» щодо неконкуренції та переманювання 

співробітників, строком на п’ять років. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                    О. ПІЩАНСЬКА 

 


