
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
18 лютого 2021 р.                                          Київ                                                            № 110-р                                

 

 

Про надання дозволу  

на узгоджені дії 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній «FAREVA SA» (м. Люксембург, Люксембург) і «Novartis AG» (м. Базель, 

Швейцарія) про надання дозволу компаніям «Fareva Austria GMBH»
1
 (Австрія) і «EBEWE 

Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG» (Унтерах ам Аттерзее, Австрія) на узгоджені дії у вигляді 

дотримання положень щодо утримання від переманювання працівників, що містяться в 

пункті 5.6.1 Договору придбання активів, який буде укладено між компаніями «Fareva 

Austria GMBH» (Австрія) і «EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG» (Унтерах ам Аттерзее, 

Австрія), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Узгоджені дії відбудуться в результаті здійснення трансакції, метою якої є придбання  

компанією «FAREVA SA» (м. Люксембург, Люксембург) (опосередковано через компанію 

«Fareva Austria GMBH») активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що забезпечує 

здійснення діяльності з виробництва фармацевтичних препаратів та належить компанії 

«EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG». 

 

Учасниками узгоджених дій виступають компанія «EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. 

KG» і компанія «Fareva Austria GMBH». 

 

За інформацією заявників: 

відповідно до пункту 5.6.1 Договору: «протягом 2 (двох) років після Закриття, 

компанія «EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG» не буде та забезпечить, щоб жодна з її 

Пов’язаних осіб не переманювала Ключових працівників Fareva, які переважно були залучені 

до Бізнесу під час Закриття, однак за умови, що це положення не обмежуватиме 

працевлаштування будь-якої особи компанією «EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG» або 

будь-якою з її Пов’язаних осіб внаслідок того, що ця особа самостійно відреагує на 

опубліковане загальне оголошення про вакансію або пошуковий запит, не направлений такій 

особі безпосередньо, або в результаті надходження спонтанного резюме, або якщо ця особа 

перестає працювати в Fareva до будь-якого переманювання». 

 

Положення щодо заборони переманювання працівників є виключно допоміжним 

засобом та має забезпечити здійснення концентрації. 

 

Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 

                                                 
1
 Компанія «Fareva Austria GMBH» є новоствореною та її назва може бути змінена до закриття трансакції. 
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Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та Положенням про порядок подання заяв до органів 

Антимонопольного 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 компаніям «Fareva Austria GMBH» (Австрія) і «EBEWE Pharma 

Ges.m.b.H. Nfg. KG» (Унтерах ам Аттерзее, Австрія) на узгоджені дії у вигляді утримання від 

переманювання працівників, що передбачено в пункті 5.6.1 Договору придбання активів, 

який буде укладено між компаніями «Fareva Austria GMBH» (Австрія) і «EBEWE Pharma 

Ges.m.b.H. Nfg. KG» (Унтерах ам Аттерзее, Австрія), строком на три роки. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                           О. ПІЩАНСЬКА 

 

 


