АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
02 листопада 2017 р.

Київ

№ 611-р

Про надання дозволу
на концентрацію
Антимонопольний комітет України, розглянувши повторну заяву уповноваженого
представника компаній «CACIQUE LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр), «MOLGARDA
INVESTMENTS LTD» (м. Лімасол, Кіпр) і «QIBOX FANANCIAL LTD» (м. Нікосія, Кіпр)
про надання дозволу компанії «CACIQUE LIMITED» на придбання акцій компанії
«MOLGARDA INVESTMENTS LTD»,
ВСТАНОВИВ:
Концентрація полягає у придбанні компанією «CACIQUE LIMITED» акцій компанії
«MOLGARDA INVESTMENTS LTD» у розмірі, що забезпечує перевищення 50 відсотків
голосів у вищому органі управління компанії.
Відповідно до наданої заявниками інформації:
компанія «MOLGARDA INVESTMENTS LTD» здійснює діяльність з управління
корпоративними правами суб’єктів господарювання та не здійснює діяльності на території
України;
компанія «MOLGARDA INVESTMENTS LTD» пов’язана відносинами контролю із
суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснюють
діяльність, зокрема на території України, з добування нафти та газу;
кінцевим бенефіціарним власником компанії «MOLGARDA INVESTMENTS LTD» є
фізична особа – громадянин України, відносини контролю з яким після здійснення
концентрації будуть припинені;
компанія «CACIQUE LIMITED» здійснює діяльність з управління корпоративними
правами суб’єктів господарювання та не здійснює діяльності на території України;
компанія «CACIQUE LIMITED» пов’язана відносинами контролю із:
суб’єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснюють
діяльність, зокрема на території України, з: надання в оренду й експлуатування власної чи
взятої у лізинг нерухомості в межах Дніпропетровської, Київської, Сумської та Харківської
областей; надання послуг первинної обробки і зберігання зерна в межах Дніпропетровської,
Запорізької областей; вирощування та реалізації зернових, олійних, зернобобових, технічних
культур; виробництва та реалізації хліба, хлібобулочних виробів; оптової торгівлі зерном;
організації будівництва будівель та купівлі й продажу власного нерухомого майна;
м’ясопереробки продукції; надання послуг страхування (крім страхування життя);
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компанія «CACIQUE LIMITED» разом із суб’єктами господарювання, перелік яких
надано в матеріалах заяви, контролюється фізичною особою – громадянином України.
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 «CACIQUE LIMITED» на придбання акцій компанії
«MOLGARDA INVESTMENTS LTD» (обидві – м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує
перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
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