
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 

 
30 грудня 2021 р.                                              Київ                                                            № 756-р 

 

Про надання дозволу  

на концентрацію 

 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених  представників 

компаній «LANXESS AG» (далі – компанія «LANXESS») (м. Кельн, Німеччина) та 

«International Flavors & Fragrances Inc.» (далі – компанія «IFF») про надання дозволу компанії 

«LANXESS» на опосередковане набуття контролю над компанією «Nutrition & Biosciences 

USA 2, LLC.» (м. Вілмінгтон, США), 

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає в опосередкованому набутті компанією «LANXESS» контролю 

над компанією «Nutrition & Biosciences USA 2, LLC.». 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

компанія «Nutrition & Biosciences USA 2, LLC.» у світі здійснює діяльність із 

постачання біоцидів та не здійснює господарської діяльності на території України; 

 опосередкований контроль над  компанією «Nutrition & Biosciences USA 2, LLC.» 

здійснює компанія «IFF»; 

 

компанія «IFF» у світі здійснює діяльність із розробки, створення та продажу 

підсилювачів смаку й ароматизаторів, та не здійснює господарської діяльності на території 

України; 

компанія «IFF» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами господарювання – 

резидентами  та нерезидентами України, які разом утворюють Групу IFF, яка на території 

України здійснює діяльність, зокрема, із продажу: ароматизаторів, пікантних прянощів, 

продовольчих систем, товарів для здоров'я, засобів захисту харчових продуктів, інгредієнтів 

для ароматизаторів та підчилювачів смаку, сировини для харчових продуктів, натуральних 

харчових барвників та сумішей на основі соку; продуктів для здоров’я; інгредієнтів для 

морозива ручної роботи; фітофармпрепаратів; функціональної сировини; косметичних 

інгредієнтів; агентів для мікробіологічного контролю (біоцидів); харчових інгредієнтів та 

ензимів; 

акції компанії «IFF» котуються на Нью-Йоркській фондовій біржі та широко 

розпорошені, та жодна фізична або юридична особа окремо або разом з іншими особами, не 

здійснює вирішального впливу на неї; 

після здійснення концентрацій відносини контролю між компанією «Nutrition & 

Biosciences USA 2, LLC.» та компанією  «IFF»  будуть припинені; 
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компанія «LANXESS» у світі здійснює діяльність з управління корпоративними 

правами суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, та не здійснює 

господарської діяльності на території України; 

компанія «LANXESS» пов’язана відносинами контролю із суб’єктами 

господарювання – нерезидентами України, які разом утворюють Групу LANXESS, яка на 

території України здійснює діяльність, зокрема, із: продажу допоміжних засобів для 

обробки шкіри, допоміжних сполук неорганічних пігментів, ароматичних сполук, 

іонообмінних смол, пластикових матеріалів, мембран зворотного осмосу, засобів захисту 

матеріалів; маркетингу та продажу проміжних хімічних продуктів і спеціальних хімікатів на 

промислових ринках та ринках засобів особистого догляду; дезінфікуючих речовин; 

синтетичних мастил; виробництва та продажу дезінфікуючих засобів для здоров'я тварин; 

акції компанії «LANXESS» котуються на Франкфуртській фондовій біржі та широко 

розпорошені. 

 

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 на опосередковане набуття компанією «LANXESS AG» (м. Кельн, 

Німеччина) контролю над компанією «Nutrition & Biosciences USA 2, LLC.»  (м. Вілмінгтон, 

США). 

 

 

Голова Комітету                                   Ольга ПІЩАНСЬКА 


