
 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ   КОМІТЕТ   УКРАЇНИ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

30 грудня 2021 р.                                            Київ                                                              №   760-р 

 

 

Про надання дозволу 

на концентрацію 

 

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноваженого представника 

компанії «Biscuit Holding S.A.S.»  (далі – компанія «Biscuit») (м. Париж, Франція)  і компанії 

«Harvest Midco B.V.» (м. Амстердам, Нідерланди) про надання дозволу на концентрацію,  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Концентрація полягає у придбанні компанією «Biscuit» акцій компанії «Continental 

Bakeries Holding B.V.» (далі – компанія «Continental Bakeries») (м. Дордрехт, Нідерланди), що 

забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

Відповідно до наданої заявниками інформації: 

 

компанія «Continental Bakeries» є холдинговою компанією, яка безпосередньо не 

здійснює господарської діяльності в Україні та разом із компаніями, що прямо та/або 

опосередковано їй підконтрольні, утворюють групу компаній Continental Bakeries (далі – 

Група Continental Bakeries), яка спеціалізується на виробництві печива, замінників хліба та 

грінок; 

на території України Група Continental Bakeries здійснює діяльність із продажу 

солодкого печива; 

компанію «Continental Bakeries» контролює компанія «The Goldman Sachs Group, Inc.» 

(м. Нью-Йорк, США), яка разом із компаніями, що прямо та/або опосередковано їй 

підконтрольні (крім Групи Continental Bakeries), утворюють групу компаній Goldman Sachs, з 

якою після здійснення заявленої концентрації відносини контролю будуть припинені; 

 

компанія «Biscuit» є холдинговою компанією, яка безпосередньо не здійснює 

господарської діяльності в Україні та разом із компаніями, які прямо та/або опосередковано 

підконтрольні їй, утворюють групу компаній PEG (далі – Група PEG); 

на території України Група PEG здійснює діяльність із продажу обладнання для 

лісового господарства, газону та саду, печива, тістечок і сезонних продуктів; вафель на 

основі сиропу; вина; свіжої, в’яленої та замороженої риби; промислових і побутових ниток 

для шиття, ниток для вишивання та технічного текстилю; пам’ятних виробів; щорічників та 

кілець для класів для різних середніх шкіл і коледжів, а також кілець для чемпіонатів зі 

спорту; допоміжних продуктів для авіаційної індустрії; систем для лиття під тиском та 

надання послуг для пластикової індустрії; програмного забезпечення й надання послуг; 

розповсюдження новин, рішень у сфері таргетування, оглядів та маркетингу; послуг із 

постпродакшну та відновлення; послуг з очистки води; 

кінцевим бенефіціарним власником Групи PEG є фізична особа – громадянин США. 
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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 «Biscuit Holding S.A.S.» (м. Париж, Франція) на придбання 

акцій компанії «Continental Bakeries Holding B.V.» (м. Дордрехт, Нідерланди), що забезпечує 

перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. 

 

 

Голова Комітету                                                                                         Ольга  ПІЩАНСЬКА 

 

 


