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ІНФОРМАЦІЯ	ПРО	РІШЕННЯ	ТА	РОЗПОРЯДЖЕННЯ	АНТИМОНОПОЛЬНОГО	КОМІТЕТУ
УКРАЇНИ	(АМКУ)
·	 	 	 	 	 	 Надано	 дозвіл	 компанії	 «A&R	 Carton	 Austria	 GmbH»	 (м.	 Відень,	 Австрія)	 на
придбання	 акцій	 компанії	 «MWV	 Austria	 GmbH»	 (м.	 Грац,	 Австрія),	 що	 забезпечує
перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління	компанії.

·	 	 	 	 	 	 Надано	 дозвіл	 компанії	 «A&R	 Carton	 Austria	 GmbH»	 (м.	 Відень,	 Австрія)	 на
придбання	акцій	компанії	«Westvaco/EastPrint	Holding	GmbH»	(м.	Грац,	Австрія),	що
забезпечує	перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління	компанії.

·	 	 	 	 	 	 Надано	 дозвіл	 компанії	 «A&R	 Carton	 Austria	 GmbH»	 (м.	 Відень,	 Австрія)	 на
придбання	 активів,	 що	 належать	 суб’єктам	 господарювання,	 які	 пов’язані
відносинами	контролю	з	компанією	«MeadWestvaco	Corporation»	(м.	Річмонд,	США),
що	забезпечують	здійснення	діяльності	з	виробництва,	реалізації	складаної	картонної
упаковки	 для	 тютюнових	 виробів	 та	 спеціальної	 складаної	 картонної	 упаковки	 для
шоколадних	виробів,	одягу.

·						Надано	дозвіл	на	узгоджені	дії	у	вигляді	виконання	умов	Договору	купівлі	акцій	та
активів,	 укладеного	 між	 компаніями	 «MWV	 Luxembourg	 S.àr.l»	 (м.	 Штрассен,
Люксембург),	«MWV	Svitavy	s.r.o.»	(м.	Світави,	Чехія),	«MWV	Czech	s.r.o.»	(м.	Світави,
Чехія)	 та	 компанією	 «A&R	 Carton	 Austria	 GmbH»	 (м.	 Відень,	 Австрія),	 в	 частині
утримання	 від	 конкуренції	 на	 ринку	 складаної	 картонної	 упаковки	 для	 тютюнових
виробів	та	спеціальної	складаної	картонної	упаковки	для	шоколадних	виробів,	одягу.

·	 	 	 	 	 	Надано	 дозвіл	 компанії	 «ZF	 Friedrichshafen	 AG»	 (м.	 Фрідріхсхафен,	Німеччина)
опосередковано	 [через	 компанію	 «ZF	 (China)	 Investment	 Co.,	 Ltd.»	 (м.	 Шанхай,
Китай)]	 разом	 з	 компанією	 «First	 Tractor	 Co.	 Ltd.»	 (м.	 Лоян,	 Китай)	 на	 створення
спільного	підприємства	–	компанії	«ZF	YTO	(Luoyang)	Axle	Co.,	Ltd.»	(м.	Лоян,	Китай).

·	 	 	 	 	 	Надано	дозвіл	компанії	«UNILIN	BVBA»	(м.	Вільсбеке,	Бельгія)	на	придбання	акцій
компанії	«INTERNATIONAL	FLOORING	SYSTEMS	S.A.»	 (м.	Штрассен,	Люксембург),	що
забезпечує	перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління	компанії.

·	 	 	 	 	 	 Надано	 дозвіл	 ПАТ	 «ЗАКРИТИЙ	 НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ	 ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	ФОНД	«ТИТАН»	(м.	Київ)	на	придбання	частки
в	 статутному	 капіталі	 ТОВ	 «БІЛОЦЕРКІВВОДА»	 (м.	 Біла	 Церква,	 Київська	 обл.),	 що
забезпечує	перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління	товариства.

·	 	 	 	 	 	 Надано	 дозвіл	 компанії	 «Konecranes	 Finance	 Oy»	 (м.	 Гювінкяа,	 Фінляндія)	 на
придбання	акцій	ПрАТ	«Запоріжжя	Кран	Холдинг»	(м.	Запоріжжя),	що	з	урахуванням
відносин	контролю	забезпечує	перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління
товариства.

·	 	 	 	 	 	Надано	 дозвіл	 компаніям	 «ArcelorMittal	 Distribution	 Solutions	 Italia	 S.R.L.»	 (м.
Мілан,	 Італія)	 та	 «C.L.N.	 -	 Coils	 Lamiere	 Nastri	 S.p.A.»	 (м.	 Казелетте,	 Італія)	 на
створення	 спільного	 підприємства	 «ArcelorMittal	 C.L.N	 Distribuzione	 Italia	 S.r.l»	 (м.
Казелетте,	Італія).

·						Надано	дозвіл	компанії	«Anheuser-Busch	InBev	S.A./N.V.»	(м.	Брюссель,	Бельгія)	на
придбання	 акцій	 компанії	 «Elysian	 Brewing	 Company,	 Inc.»	 (м.	 Сієтл,	 США),	 що
забезпечує	перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління	компанії.

·	 	 	 	 	 	 Надано	 дозвіл	 компанії	 «RAFTAN	 HOLDING	 LIMITED»	 (м.	 Лімассол,	 Кіпр)	 на
придбання	 акцій	 компанії	 «LARONTAS	 LIMITED»	 (м.	 Нікосія,	 Кіпр),	 що	 забезпечує
перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління	компанії.



·	 	 	 	 	 	 Надано	 дозвіл	 акціонерному	 товариству	 «Airol	 Beteiligungen	 AG»	 (м.	 Цюрих,
Швейцарія)	на	придбання	акцій	акціонерного	товариства	«Express	Beteiligungen	AG»
(м.	 Цюрих,	 Швейцарія),	 що	 забезпечує	 перевищення	 50	 %	 голосів	 у	 вищому	 органі
управління	товариства.

·	 	 	 	 	 	Надано	дозвіл	приватному	фонду	«HINDELI	FOUNDATION»	(м.	Панама,	Республіка
Панама)	на	придбання	частки	в	 статутному	капіталі	ТОВ	«НОЛВА»	 (м.	 Запоріжжя),
що	забезпечує	перевищення	50	%	голосів	у	вищому	органі	управління	товариства.

·	 	 	 	 	 	Надано	дозвіл	приватному	фонду	«HINDELI	FOUNDATION»	(м.	Панама,	Республіка
Панама)	 на	 придбання	 частки	 в	 статутному	 капіталі	 ТОВ	 «БАРЛЕНКО	 ГРУП»	 (м.
Запоріжжя),	 що	 забезпечує	 перевищення	 50	 %	 голосів	 у	 вищому	 органі	 управління
товариства.

·	 	 	 	 	 	Надано	дозвіл	приватному	фонду	«HINDELI	FOUNDATION»	(м.	Панама,	Республіка
Панама)	 на	 придбання	 частки	 в	 статутному	 капіталі	 ТОВ	 «ЗАП-ЕКОІНВЕСТ»	 (м.
Запоріжжя),	 що	 забезпечує	 перевищення	 50	 %	 голосів	 у	 вищому	 органі	 управління
товариства.

·	 	 	 	 	 	Надано	дозвіл	приватному	фонду	«HINDELI	FOUNDATION»	(м.	Панама,	Республіка
Панама)	 на	 придбання	 частки	 в	 статутному	 капіталі	 ТОВ	 «ЗАП-ІВАТ	 ГРУП»	 (м.
Запоріжжя),	 що	 забезпечує	 перевищення	 50	 %	 голосів	 у	 вищому	 органі	 управління
товариства.
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