
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

25 березня 2021 р.                                             Київ                                                              № 172-р 
 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 
 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компанії «FCA Italy S.p.A.» (м. Турин, Італія) та компанії «ENGIE S.A.» (м. Париж, Франція) 

про надання дозволу компанії «FCA Italy S.p.A.» на придбання акцій компанії «EPS                           

E-mobility s.r.l.» (м. Мілан, Італія),  
 

ВСТАНОВИВ: 
 

Концентрація полягає у придбанні компанією «FCA Italy S.p.A.» акцій компанії «EPS 

E-mobility s.r.l.», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі 

управління компанії. 

 
Відповідно до наданої заявниками інформації: 
 

компанія «EPS E-mobility s.r.l.» здійснює діяльність з розробки, виготовлення та 

постачання зарядних пристроїв для електричних транспортних засобів та не здійснює 

господарської діяльності на території України; 

компанія «EPS E-mobility s.r.l.» пов’язана відносинами контрою із суб’єктами 

господарювання – резидентом та нерезидентами України, які утворюють Групу ENGIE; 

на території України Група ENGIE здійснює діяльність через: 

товариство з обмеженою відповідальністю «Енжі Енерджи Менеджмент Юкрейн»                   

(м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі та постачання газу кінцевим 

споживачам; 

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

зберігання та оптової торгівлі природним газом; надання консалтингових та інжинірингових 

послуг; 
 

 

компанія «FCA Italy S.p.A.» на території України здійснює діяльність із продажу 

автомобілів та легких комерційних транспортних засобів імпортерам наступних брендів: Fiat, 

Fiat Professional, Alfa Romeo та Abarth; 

компанія «FCA Italy S.p.A.» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – резидентом та нерезидентами України, які утворюють Групу FCA та 

Групу РSA; 

Група FCA та Група РSA разом утворюють Групу Stellantis; 

контроль над Групою Stellantis здійснює компанія «Stellantis N.V» (м. Амстердам, 

Нідерланди);
 

на території України: 

Група FCA діє через компанію «FCA Italy S.p.A.» та компанію «FCA International 

Operations LLC» (м. Мічиган, США), яка здійснює діяльність із продажу автомобілів та 
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легких комерційних транспортних засобів імпортерам наступних брендів: Chrysler, Jeep, Ram 

та Dodge; 

Група РSA діє через товариство з обмеженою відповідальністю «Пежо Сітроен 

Україна» (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з імпорту та продажу автомобілів 

брендів Peugeot, Citroen, DS та Opel; запчастин та аксесуарів. 
 

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 «FCA Italy S.p.A.» (м. Турин, Італія) на придбання акцій 

компанії «EPS E-mobility s.r.l.» (м. Мілан, Італія), що забезпечує перевищення 50 відсотків 

голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

В. о. Голови Комітету                                                                              Н. БУРОМЕНСЬКА 

 


