
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some of our lawyers' experience includes advising: 

• A Ukrainian developer of renewable energy projects on obtaining merger clearances of 
the Antimonopoly Committee of Ukraine in connection with the planned sale of corporate 
rights in several companies with operating solar power stations in Ukraine to a foreign 
investor. 

• A leading Ukrainian agroholding, in a merger filing relating to the sale of its grain storage 
facilities. 

• A leading biopharmaceutical company on securing merger control clearance in Ukraine 
in connection with a planned global combination with another pharmaceutical company.  

• One of the largest suppliers for food processing technology and of related industries on 
protection against unfair competition in relation to the incorrect information distributed 
by the client’s competitor. 

• A global power development and investment company headquartered in Doha, Qatar 
with regard to obtaining merger clearance of the Antimonopoly Committee of Ukraine in 
connection with the planned acquisition of corporate rights in several companies with 
operating solar power stations in Ukraine. 

• A global company specialising on production of optics, office equipment, IT solutions in 
the process of appealing public tender results in relation to the supply of photocopying 
equipment. 

• Austrian renewable energy investment & development company, with regard to obtaining 
merger clearance of the Antimonopoly Committee of Ukraine in connection with a 
proposed acquisition by the client of 40% of the corporate rights in a company holding 
rights to the solar power station in Ukraine. 

• A Ukrainian investment company with regard to obtaining merger clearance of the 
Antimonopoly Committee of Ukraine in connection with the sale of corporate rights in the 
Ukrainian company involved in the development of real estate object in Ukraine. 
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• A Ukrainian innovation park developer with regard to obtaining merger clearance of the 
Antimonopoly Committee of Ukraine in connection with the planned sale of corporate 
rights in companies involved in the business centers’ development in Ukraine. 

• Asset management firm with multiple investment funds with regard to obtaining merger 
clearance of the Antimonopoly Committee of Ukraine in connection with the planned 
acquisition of corporate rights in the company owning and operating an office center in 
Kharkiv, Ukraine. 

• A Ukrainian investment company on obtaining merger control clearance in Ukraine in 
connection with a planned acquisition of an industrial site in Ukraine. 

 

For more detailed information and advice, please contact our leading 

experts: 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yevheniy Deyneko 
Managing Partner 
 

 deyneko@everlegal.ua 
  +380 44 337 0016 

 

 

Andriy Olenyuk 
Partner 
 

 olenyuk@everlegal.ua 
 +380 44 337 0016 
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Нещодавній досвід наших юристів включає консультування: 

• Українського розробника проєктів ВДЕ щодо отримання дозволів на концентрації 
в Україні у зв’язку з продажем пакетів акцій у низці фотовольтаїчних та вітрових 
електростанцій, а також для створення спільного підприємства. 

• Провідного українського агрохолдингу у процесі подання заяви про надання 
дозволу на концентрацію щодо продажу елеваторів клієнта. 

• Провідної біофармацевтичної компанії із питань отримання дозволу на концен-
трацію в Україні у зв’язку із запланованим глобальним злиттям з іншою 
фармацевтичною компанією.  

• Консультування одного із найбільших постачальників технологій переробки 
харчових продуктів та дотичних галузей з питань захисту від недобросовісної 
конкуренції стосовно поширеної конкурентом клієнта недостовірної інформації. 

• Глобальної компанії з розвитку енергетики та інвестування, з головним офісом у 
Досі, Катар, щодо отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв'язку із 
запланованим придбанням корпоративних прав в кількох компаніях з 
операційними фотовольтаїчними електростанціями в Україні. 

• Глобальної компанії, що спеціалізується на виробництві оптики, офісного 
обладнання, ІТ-рішень у процесі оскарження результатів державної закупівлі на 
поставку фотокопіювального обладнання. 

• Австрійської компанії з інвестицій та розвитку відновлювальної енергетики щодо 
отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв'язку із пропозицією клієнта 
придбати 40% корпоративних прав компанії, що володіє фотовольтаїчною електро-
станцією в Україні. 
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• Української інвестиційної компанії щодо отримання дозволу на концентрацію в 
Україні у зв’язку з продажем корпоративних прав компанії, що займається 
проєктом нерухомості. 

• Українського девелопера інноваційного парку щодо отримання дозволу АМКУ на 
концентрацію у зв'язку із запланованим продажем корпоративних прав для 
будівництва бізнес-центрів в Києві. 

• Компанії  з управління активами з декількома інвестиційними фондами щодо 
отримання дозволу АМКУ на концентрацію у зв'язку із запланованим придбанням 
100% корпоративних прав компанії, що володіє та управляє офісним центром у 
Харкові. 

• Української інвестиційної компанії щодо отримання дозволу на концентрацію в 
Україні у зв'язку із запланованим придбанням промислового об'єкта в Україні. 

 

За більш детальною інформацією та консультаціями, звертайтесь 

до наших провідних експертів: 
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