
 

 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
25 лютого 2021 р.                                             Київ                                                         № 121-р 

 

Про надання дозволу  

на узгоджені дії 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компаній «Denali Holdco, LLC» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, США) та «BASF Corporation» 

(м. Флорем-Парк, штат Нью-Джерсі, США) про надання дозволу на узгоджені дії у вигляді 

виконання положень про утримання від конкуренції та про заборону переманювання 

працівників, що містяться в пункті 5.8 Договору купівлі-продажу активів, укладеного між 

компаніями «Denali Holdco, LLC» та «BASF Corporation» 16 грудня 2020 року, 
 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Узгоджені дії пов’язані зі здійсненням концентрації, яка полягає в набутті компанією 

«Denali Holdco, LLC» контролю над активами, що дозволять здійснювати господарську 

діяльність із виробництва, виготовлення, збуту, продажу та дистрибуції на Виробничому 

Об’єкті в м. Канкакі, США, сульфатів, стеринів, природного вітаміну Е та ефірів, які 

належать Групі BASF. 

 

За інформацією заявників, узгоджені дії полягають у виконанні положень про 

утримання від конкуренції та про заборону переманювання працівників, що містяться в 

пункті 5.8 Договору купівлі-продажу активів, укладеного між компаніями «Denali Holdco, 

LLC» та «BASF Corporation» 16 грудня 2020 року. 

 

Утримання від переманювання працівників та утримання від конкуренції є виключно 

допоміжними заходами та мають забезпечити здійснення концентрації. 

 

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 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 «Denali Holdco, LLC» (м. Вілмінгтон, штат Делавер, США) 

та «BASF Corporation» (м. Флорем-Парк, штат Нью-Джерсі, США) на узгоджені дії у вигляді 
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виконання положень про утримання від конкуренції та про заборону переманювання 

працівників, що містяться в пункті 5.8 Договору купівлі-продажу активів, укладеного між 

компаніями «Denali Holdco, LLC» та «BASF Corporation» 16 грудня 2020 року, строком на 

шість років. 

 

 

Голова Комітету                                                                                                    О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 


