
  

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 
28 січня 2021 р.                                                   Київ                                                              № 45-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компанії «NEBRAS POWER INVESTMENT MANAGEMENT B.V.» (м. Амстердам, 

Нідерланди) і товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІ-ЕНЕРДЖИ ГЕНІЧЕСЬК» 

(далі – ТОВ «ФРІ-ЕНЕРДЖИ ГЕНІЧЕСЬК») (смт Велика Димерка, Броварський р-н, 

Київська обл.) про надання дозволу компанії «NEBRAS POWER INVESTMENT 

MANAGEMENT B.V.» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ-ЕНЕРДЖИ 

ГЕНІЧЕСЬК», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в придбанні компанією «NEBRAS POWER INVESTMENT 

MANAGEMENT B.V.» частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ-ЕНЕРДЖИ ГЕНІЧЕСЬК», 

що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

За інформацією заявників: 

ТОВ «ФРІ-ЕНЕРДЖИ ГЕНІЧЕСЬК» здійснює діяльність із генерації електроенергії та 

разом з іншими суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, 

пов’язаними з ним відносинами контролю, входить до складу групи Enox, кінцевим 

бенефіціарним власником якої є фізична особа – громадянин України; 

до складу групи Enox також входять: 

суб’єкти господарювання – резиденти України, які здійснюють діяльність із: генерації 

електроенергії; розподілення електроенергії; консультування з питань комерційної діяльності 

й керування; управління фондами; надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна; реконструкції адміністративно-виробничої будівлі; 

організації будівництва будівель; організації форумів та надання інших інформаційно-

консультаційних послуг; консультування з питань інформатизації; виробництва машин та 

устаткування для металургії; будівництва житлових і нежитлових будівель та розробки 

проєктів будівництва; здавання в оренду обладнання з виробництва препаратів плазми; 

виробництва і продажу препаратів крові; збору та зберігання компонентів крові й плазми 

тощо; 

суб’єкт господарювання – нерезидент України, який здійснює діяльність із надання 

консультаційних послуг; 

інші суб’єкти господарювання – резиденти й нерезиденти України, які не здійснюють 

господарської діяльності на території України. 

 

Компанія «NEBRAS POWER INVESTMENT MANAGEMENT B.V.» не здійснює 

господарської діяльності на території України та входить до складу групи Nebras; 
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до складу групи Nebras входять лише суб’єкти господарювання – нерезиденти 

України, які не здійснюють господарської діяльності на території України; 

у світі група Nebras здійснює інвестиційну діяльність у сфері генерації електроенергії 

та опріснення води. 

 

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 «NEBRAS POWER INVESTMENT MANAGEMENT B.V.»  

(м. Амстердам, Нідерланди) на придбання частки у статутному капіталі товариства з 

обмеженою відповідальністю «ФРІ-ЕНЕРДЖИ ГЕНІЧЕСЬК» (смт Велика Димерка, 

Броварський р-н, Київська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 41082582), 

що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 


