
        

  

 

 

 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
11 лютого 2021 р.                                             Київ                                                            № 87-р 

 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених 

представників компаній «Cacique Limited» (Кіпр) та «Kernel Holding S.A.» (м. Люксембург) 

про надання дозволу на концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Kernel Holding S.A.» корпоративних 

прав приватного підприємства «Сосницькі аграрні інвестиції» (смт Сосниця,                         

Сосницький р-н, Чернігівська обл., Україна), що забезпечить перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління підприємства. 

 

За інформацією заявників:  

приватне підприємство «Сосницькі аграрні інвестиції» здійснює діяльність із 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

зазначена концентрація пов’язана з іншими концентраціями, які разом становлять 

єдину трансакцію; разом із приватним підприємством «Сосницькі аграрні інвестиції»  

покупець набуде контроль над суб’єктами господарювання (далі – об’єкти придбання), які 

здійснюють діяльність із: надання послуг складського господарства; вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; оптової торгівлі зерном, 

необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;  

приватне підприємство «Сосницькі аграрні інвестиції» та об’єкти придбання 

пов’язані відносинами контролю із суб’єктами господарювання – резидентами України (далі 

– Група Продавця), які здійснюють діяльність: у сфері трастів, фондів та подібних 

фінансових установ; з організації будівництва будівель; виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів; борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;  

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; надання в 

оренду сільськогосподарських машин та устаткування; купівлі та продажу власного 

нерухомого майна; консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

неспеціалізованої оптової торгівлі; інших видів страхування, крім страхування життя; у сфері 

інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

страхування життя; купівлі та продажу власного нерухомого майна; будівництва житлових і 

нежитлових будівель; добування природного газу; надання інших фінансових послуг (крім 

страхування та пенсійного забезпечення); 
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кінцевим бенефіціарним власником об’єктів придбання є фізична особа – 

громадянин України; 

після здійснення концентрації відносини контролю між Групою Продавця  та 

об’єктами придбання будуть припинені. 

 

Компанія «Kernel Holding S.A.» здійснює діяльність з управління корпоративними 

правами суб’єктів господарювання, пов’язаних із нею відносинами контролю, які разом 

утворюють Групу Кернел;  

Група Кернел на території України здійснює діяльність, зокрема, із: оптової торгівлі 

зерновими культурами; виробництва: олії соняшникової сирої, макухи й інших твердих 

відходів та залишків олій і рослинних жирів; вирощування зернових, зернобобових культур 

(крім рису) і насіння соняшнику; розведення великої рогатої худоби та виробництва молока; 

послуги з надання в оренду нерухомості; надання фінансових послуг; перевезення вантажів 

дорожніми транспортними засобами; надання послуг морських / річкових (зернових) 

терміналів; швартових операцій; первинної обробки і зберігання зернових та технічних 

культур (складського зберігання) у відповідних територіальних межах, зокрема, 

Чернігівської та Сумської областей;  

кінцевим бенефіціарним власником компаній Групи Кернел є фізична особа – 

громадянин України. 

 

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 «Kernel Holding S.A.» (м. Люксембург) на придбання 

корпоративних прав приватного підприємства «Сосницькі аграрні інвестиції» (смт Сосниця, 

Сосницький р-н, Чернігівська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 

34817226), що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління 

підприємства. 

 

 

Голова  Комітету                                                                                           О. ПІЩАНСЬКА 

 

 
 

 

 

 


