
 
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
04 березня   2021 р.                                           Київ                                                         № 136-р 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компаній «Purmo Group Oy Ab» (м. Хельсінкі, Фінляндія)  і  «Bosch Thermotechnology 

Netherlands Holding B.V.» (м. Боксель, Нідерланди) про надання дозволу компанії «Purmo 

Group Oy Ab» на придбання акцій компанії «Bosch Thermotechnology Netherlands Holding 

B.V.», 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Purmo Group Oy Ab» акцій компанії 

«Bosch Thermotechnology Netherlands Holding B.V.», що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

За інформацією заявників: 

компанія «Bosch Thermotechnology Netherlands Holding B.V.» є холдинговою 

компанією, якій належать 100 відсотків частки в статутному капіталі                                   

товариства з обмеженою відповідальністю  «Еврорадиаторы» (м. Енгельс, Саратівська обл., 

Російська Федерація),  які не здійснюють діяльності на території України; 

компанія «Bosch Thermotechnology Netherlands Holding B.V.» пов’язана відносинами 

контролю із  суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які 

утворюють групу Bosch; 

група Bosch на території України здійснює діяльність через:  

суб’єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: 

продажу товарів Bosch оптовим та роздрібним торговцям (автомобільні товари, 

електроінструменти, термотехніка, товари  Rexroth (клапани, поворотні приводи, циліндри 

та приладдя (циліндрові кріплення, поршневі штоки, модульні системи ущільнення, фіксуючі 

компоненти, направляючі пристрої та амортизатори); продажу виробничих відходів (брухту) 

торговцям відходами; продажу побутової техніки (для приготування, охолодження 

(холодильники), пральні машини, посудомийні машини, кавоварки та чайники, пилососи, 

праски та техніку для приготування їжі; 

суб’єктів господарювання – нерезидентів України, які здійснюють діяльність із: 

продажу автомобільних товарів, товарів Rexroth, запасних частин, послуг та запасних частин 

до електроніки прямим імпортерам в Україні і ТОВ «Роберт Бош Лтд», систем зв’язку та 

запасних частин, здійснення гарантійного та післягарантійного обслуговування; продажу 

охоронних систем (включаючи Системи ВС) українським імпортерам; надання послуг 

загального обслуговування ТОВ «Роберт Бош Лтд» (внутрішній контроль, маркетингові 

дослідження); продажу свічок запалювання третім особам; імпорту та продажу фільтрів, 

склоочищувачів, малих двигунів, свічок запалювання, батарей, ременів, стартерів, 

генераторів змінного струму, електронних блоків управління, діагностичного та сервісного 
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обладнання для майстерень та інших автомобільних продуктів, а також надання послуг 

післяпродажного обслуговування; продажу компактної гідравлічної техніки, гідравлічних 

агрегатів; продажу продуктів монтажної техніки, електричних приводів та продуктів 

управління й лінійної технології руху; продажу систем безпеки (зокрема, систем зв’язку, 

пожежної безпеки та іншого), аксесуарів для електроінструментів, запасних частин для 

електроінструментів, спеціальних інструментів для автомобільної сфери тощо;  

кінцевими бенефіціарними власниками Групи Bosch є громадяни Німеччини; 

 

компанія «Purmo Group Oy Ab» здійснює: на світовому рівні виробництво та продаж, 

зокрема, радіаторів, теплої підлоги, систем трубопроводів та систем кондиціонування 

повітря, в Україні – продаж радіаторів та систем розподілу води й систем теплої підлоги; 

компанія «Purmo Group Oy Ab» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання –  резидентами та нерезидентами України, які утворюють Групу Rettig; 

Група Rettig  в Україні здійснює діяльність лише через: 

компанію «Purmo Group Oy Ab» (м. Хельсінкі, Фінляндія), яка здійснює  продаж 

радіаторів та незначні продажі систем розподілу води й систем опалення підлоги; 

товариство з обмеженою відповідальністю «Нордкалк Україна» (м. Івано-Франківськ, 

Україна) і товариство з обмеженою відповідальністю «НК Прикарпаття», які здійснюють 

продаж виробів на основі вапняку; 

кінцевими бенефіціарними власниками Групи Rettig є фізичні особи – громадяни 

Фінляндії та США. 

 

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 «Purmo Group Oy Ab» (м. Хельсінкі, Фінляндія)  на придбання 

акцій компанії  «Bosch Thermotechnology Netherlands Holding B.V.» (м. Боксель, Нідерланди), 

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

 

 

 

Голова Комітету                                                                                            О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 


