
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 
 

РІШЕННЯ 
 
18 березня 2021 р.                                            Київ                                                             № 157-р 

  

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників 

компанії «METRO-nom GmbH» (м. Дюссельдорф, Федеративна Республіка Німеччина) і 

компанії «Wipro Technologies GmbH» (м. Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка 

Німеччина) про надання дозволу компанії «Wipro Technologies GmbH» на придбання акцій 

компанії «METRO-nom GmbH»,  

 
ВСТАНОВИВ: 

 
Концентрація полягає у придбанні компанією «Wipro Technologies GmbH» акцій 

компанії «METRO-nom GmbH», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому 

органі управління компанії. 
 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 

компанія «METRO-nom GmbH» здійснює діяльність у сфері ІТ-послуг та не здійснює 

господарської діяльності на території України; 

компанія «METRO-nom GmbH» пов’язана відносинами контролю із: 

компанією «Metro Systems Romania SRL» (м. Волунтарі, Румунія), яка не здійснює 

господарської діяльності на території України; 

суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють 

Групу METRO; 

Група METRO здійснює діяльність на території України із виробництва, оптової та 

роздрібної торгівлі продуктами харчування;  

кінцевими бенефіціарними власниками Групи METRO є фізичні особи – громадяни 

Чеської Республіки; 

 

компанія «Wipro Technologies GmbH» здійснює діяльність із надання ІТ-послуг та не 

здійснює господарської діяльності на території України; 

компанія «Wipro Technologies GmbH» пов’язана відносинами контролю із: 

суб’єктами господарювання – нерезидентами України, що утворюють Групу WIPRO, 

яка здійснює діяльність в сфері інформаційних технологій, консалтингу та бізнес-процесів, 

та не здійснює господарської  діяльності на території України; 

товариством з обмеженою відповідальністю «ВІПРО АЙТІ СЕРВІСЕЗ ЮКРЕЙН»                 

(м. Київ, Україна), яке не здійснює господарської діяльності з моменту створення; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи WIPRO є фізична особа – громадянин Індії. 

 
Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження 

конкуренції на товарних ринках України. 
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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 «Wipro Technologies GmbH» (м. Франкфурт-на-Майні, 

Федеративна Республіка Німеччина) на придбання акцій компанії «METRO-nom GmbH»                                 

(м. Дюссельдорф, Федеративна Республіка Німеччина), що забезпечує перевищення                       

50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                           О. ПІЩАНСЬКА 

 

 

 

 

 


