
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

04 березня 2021 р.                                        Київ                                                               № 133-р                                                         

 

 

Про надання дозволу  

на узгоджені дії 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

суб’єкта господарювання в особі компаній «OpenGate Capital Partners II, LP», «OpenGate 

Capital Partners II-A, LP» та «OGCP II Employee Co-Invest, LP» (усі – Гранд Кайман, 

Кайманові Острови) й компанії «Esko BV» (м. Гент, Бельгія) про надання дозволу на 

узгоджені дії, 

 
ВСТАНОВИВ: 

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

у опосередкованому придбанні суб’єктом господарювання в особі компаній «OpenGate 

Capital Partners II, LP», «OpenGate Capital Partners II-A, LP» та «OGCP II Employee Co-Invest, 

LP» акцій: 

компанії «Esko-Graphics Kongsberg AS» (м. Конгсберг, Норвегія), що забезпечить 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії; 

компанії «Kongsberg Precision Cutting Systems Belgium BV» (м. Гент, Бельгія), що 

забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії;  

компанії «Kongsberg Precision Cutting Systems France SAS» (м. Лімож, Франція), що 

забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії;  

компанії «Kongsberg Precision Cutting Systems Germany GmbH» (м. Ітцего, Німеччина), 

що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії; 

компанії «Kongsberg Precision Cutting Systems Singapore Pte Ltd» (м. Сінгапур, 

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

компанії; 

компанії «Kongsberg Precision Cutting Spain S.L.U.» (м. Барселона, Іспанія), що 

забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії;  

компанії «Kongsberg Precision Cutting Systems UK Limited» (м. Шеффілд, 

Великобританія), що забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії; 

компанії «Kongsberg Precision Cutting Systems US, LLC» (м. Вілмінгтон, США), що 

забезпечить перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії; 

заявлені концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 

 

За інформацією заявників: 

узгоджені дії полягають у реалізації положень про утримання від конкуренції та 

заборону переманювання працівників, що містяться у пунктах 12.4 та 12.5 договору купівлі-



 2 
продажу від 11 грудня 2020 року, укладеного між компаніями «Esko BV» та «Van Gogh 

Intermediate Holdings Sarl» (далі – Договір); 

відповідно до пунктів 12.4 та 12.5 Договору, сторони погодилися, що: 

«Компанії «Esko BV», «Esko-Graphics BV» та певні члени Групи Esko беруть на себе 

зобов’язання, що протягом двох років після Завершення, як визначено в Договорі, вони не 

будуть здійснювати діяльність з розробки, виробництва та продажу цифрових технологій 

різання та відповідних витратних матеріалів та аксесуарів для продажу на ринки 

промислових вивісок, вітрин, а також на ринки паперової та гофрованої упаковки, а також 

здійснювати діяльність із забезпечення технічного обслуговування, монтажу, навчання та 

надання інших супутніх послуг для продукції, зазначеної в Договорі, за певними винятками, 

як детальніше наведено в Договорі; 

компанії «Esko BV», «Esko-Graphics BV» та певні члени Групи Esko беруть на себе 

зобов’язання, що протягом двох років після Завершення, як визначено в Договорі, вони не 

будуть переманювати будь-яких співробітників компаній Бізнесу-об’єкту придбання чи 

будь-яких працівників, що підлягають переводу, як визначено в Договорі, або будь-який 

торговий персонал Бізнесу-об’єкту придбання, за певними винятками, як детальніше 

наведено в Договорі; 

компанії «Esko BV», «Esko-Graphics BV» та певні члени Групи Esko беруть на себе 

зобов’язання, що протягом двох років після Завершення, як визначено в Договорі, вони не 

будуть залучати до співробітництва бізнес будь-якої особи, на користь якої Бізнес-об’єкт 

придбання протягом дванадцяти місяців до Дати завершення, як визначено в Договорі, 

здійснював продажі товарів чи послуг на територіях діяльності Бізнесу-об’єкта придбання; та 

не будуть перешкоджати продовженню поставок будь-якому члену групи покупця від будь-

якої особи, яка в будь-який час протягом дванадцяти місяців до Дати завершення була 

постачальником товарів або послуг для Бізнесу-об’єкту придбання; 

компанія «Van Gogh Intermediate Holdings Sarl» бере на себе зобов’язання, що 

протягом одного року після Завершення, як визначено в Договорі, вона не буде спонукати 

будь-якого директора, посадовця або працівника будь-якого члена Групи Esko припинити 

працевлаштування». 

 

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 суб’єкту господарювання в особі компаній «OpenGate Capital Partners II, 

LP», «OpenGate Capital Partners II-A, LP» та «OGCP II Employee Co-Invest, LP» (усі – Гранд 

Кайман, Кайманові Острови) та компанії «Esko BV» (м. Гент, Бельгія) на узгоджені дії у 

вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції та заборону переманювання 

працівників, що містяться у пунктах 12.4 та 12.5 договору купівлі-продажу                               

від 11 грудня 2020 року, укладеного між компаніями «Esko BV» (м. Гент, Бельгія) та «Van 

Gogh Intermediate Holdings Sarl» (м. Люксембург, Люксембург), строком на 3 роки. 

 

 

Голова Комітету                                                                                         О. ПІЩАНСЬКА 


