Про нас
CLACIS – це незалежна юридична фірма, основною спеціалізацією якої є питання антимонопольного регулювання в Україні, Росії, Казахстані.

Наші послуги охоплюють усі аспекти конкурентного права:
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Представництво інтересів клієнтів перед органами антимонопольних відомств України,
Росії, Казахстану та інших країн СНД у рамках проведення розслідувань, перевірок, ведення справ про порушення, зловживання монопольним становищем, картелі та ін.
Здійснення переговорів стосовно зменшення штрафних санкцій у справах про порушення,
а також про можливе звільнення від відповідальності
Супровід регуляторних аспектів трансакцій, зокрема стосовно отримання дозволів органів
антимонопольних відомств України, Росії, Казахстану та інших країн СНД на концентрацію
Надання юридичних висновків із різних питань конкурентного права, у тому числі щодо
кваліфікації дій (картелі, антиконкурентні погоджені дії, зловживання монопольним становищем, недобросовісна конкуренція) і пов’язаних із ними ризиків, відповідності договорів
та інших документів клієнтів конкурентному законодавству
Проведення юридичного аудиту компаній на предмет дотримання конкурентного законодавства
Проведення тренінгів для клієнтів (фахівців із маркетингу, фахівців відділу продажів, юристів, менеджерів) щодо практичних аспектів застосування конкурентного права (відносини
з конкурентами, договори з контрагентами, серед іншого, дистриб’юторські договори, недобросовісна реклама)
Судові провадження про порушення антимонопольного законодавства
Консультації з питань дистрибуції та укладення договорів у контексті антимонопольного
права
Представництво інтересів клієнтів у процедурах державних закупівель

Клієнти
MasterCard
Chiquita Brands International
British American Tobacco
ArcelorMittal
Alcoa, Inc.
PepsiCo Ukraine
Astorg Partners
The Timken Company
Sun Capital Partners Inc
Barentz Ravago Chemical Specialist
CropLife International
Hilti Corporation and Seuffer GmbH
Takeda
KLO-Karta
Roche Ukraine
Silgan Holdings Inc.
CLN Group

DIAGEO
Clessidra
AB InBev (колишня Interbrew)
Rolls-Royce Holdings Plc
Eastman Chemical Company
Bunge SA
Syngenta AG
Tönnies Group
ALTANA AG
Ukrainian Development Partners (UDP)
Fyffes plc
Zeppelin Group
Bioton S.A.
Beam Inc.
Dragon Capital
Bel
Quintiles

Команда
Антоніна Ягольник
Керуючий Партнер

E-mail: yaholnyk@clacis.com
Антоніна Ягольник має 20-річний досвід юридичної практики, 10 років з яких вона супроводжувала справи у сфері вирішення антимонопольних і торгових спорів, а також у
питаннях, пов’язаних із комплаєнс. Крім того, вона очолювала практику конкурентного права і
комплаєнс у міжнародній юридичній компанії Baker & McKenzie. Пані Ягольник отримала ступінь
магістра права у Кембриджському університеті (Велика Британія), а також ступінь магістра міжнародного права та економіки в Інституті світової торгівлі (Швейцарія).
Антоніна Ягольник очолювала Комітет з питань конкуренції Європейської Бізнес Асоціації (ЕБА)
в 2011-2012 рр. Зараз вона є членом Неприбуткового партнерства «Сприяння розвитку конкуренції в СНД».

Нагороди Антоніни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Band 1 провідних практикуючих спеціалістів у сфері конкурентного права за версією
Chambers Europe (2012-2016)
ТОП-3 практикуючих юристів України у сфері конкурентного права за версією Ukrainian
Law Firms. A Handbook for Foreign Clients (2010-2014)
Юрист року у сфері конкурентного права за версією Best Lawyers 2013.
Найкращий юрист у галузі конкурентного права в Україні за версією Best Lawyers (20132015)
Найкращий юрист у сфері конкурентного права за версією «Юридична Премія» (2013)
Провідний спеціаліст у питаннях конкуренції за версією Euromoney Legal Media/IFLR в
2008, 2010 і 2011, Expert Guides to the World’s Leading Lawyer
Найкращий юрист у сфері конкуренції й антимонопольного права України за версією
World Finance Legal Award (2009)
Практика конкурентного права увійшла до Band 2 за версією Chambers Europe (2016)
Практика конкурентного права увійшла до Band 3 за версією Chambers Europe (2013-2015)
Фірма року у галузі конкурентного права за версією «Юридична Премія» (2014)
ТОП-2 юридичних фірм у сфері антимонопольного права за версією Право.Ru-300, Росія
(2014)
TOП-4 українських юридичних фірм у сфері антимонопольного права за версією Ukrainian
Law Firms. A Handbook for Foreign Clients (2014)
Фірма року в Казахстані у сфері антимонопольного та конкурентного права за версією
Finance Monthly Magazine (2015)

KИЇВ
Бізнес-центр «Софія» / провулок Рильський, 6
Київ 01601, Україна
Т: +380 44 490 7001 / Ф: +380 44 490 7002

MОСКВА
Бізнес-центр «Святогор-2» / вул. Летніковська, 10, корп. 2
Москва 115114, Російська Федерація
Т: +7 495 987 1210 / Ф: +7 495 987 1211

АЛМАТИ
Бізнес-центр «Нурли-тау» / Аль-Фарабі просп., 7
Алмати 050012, Казахстан
Т: +7 727 311 0454 / Ф: +7 727 311 0454

yaholnyk@clacis.com
www.clacis.com

