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Par tirgus dalībnieku apvienošanos
Lieta Nr. KL\5-4\18\28
Par AS “Citadele banka” un SIA “Mobilly” vairākuma dalībnieku kopīgas izšķirošas
ietekmes iegūšanu SIA “Mobilly”
Konkurences padome (turpmāk – KP) 14.11.2018. saņēma ziņojumu par tirgus
dalībnieku apvienošanos, kuras ietvaros AS “Citadele banka” (Latvijā reģistrēta sabiedrība, reģ.
Nr.40103303559), kā arī fiziskas personas A.B. (personas kods:(*)), B.C. (personas kods: (*)),
C.D. (personas kods: (*)) un komandītsabiedrība „ZGI-3” alternatīvo ieguldījumu fonds (reģ.
Nr.40103697947) iegūst kopīgu izšķirošu ietekmi SIA „Mobilly” (Latvijā reģistrēta sabiedrība,
reģ. Nr.40003654405), (turpmāk – Ziņojums).
Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP
konstatēja:
Apvienošanās rezultātā AS “Citadele banka” iegūs 12,5% kapitāldaļas un kopīgu
izšķirošu ietekmi SIA “Mobilly” kopā ar esošajiem SIA “Mobilly” vairākuma dalībniekiem.
Līdz ar to apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktam un
saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta otro daļu ir paziņojama KP.
Saskaņā ar Ziņojumā norādīto AS “Citadele banka” ir kredītiestāde, kas piedāvā plašu
pakalpojumu klāstu (maksājumus, kreditēšanas pakalpojumi, uzkrājumi u.c.). SIA “Mobilly”
piedāvā tūlītēju maksājumu par preču un pakalpojumu pirkumiem pakalpojumus Latvijā.
Tūlītēju maksājumu par precēm un pakalpojumiem pirkumu pakalpojumi, kurā darbojas SIA
“Mobilly”, ietver karšu (kontakta un bezkontakta) maksājumus, maksājumus ar mobilo tālruni
(ar īsziņas (SMS) palīdzību, ar aplikāciju palīdzību) un maksājumus ar aprocēm un uzlīmēm.
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Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās
rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai
nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas
apvienošanās dalībnieki. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16. panta ceturtajai daļai
apvienošanās ir atļaujama.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas
5. punktu, 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 16. panta pirmo un ceturto daļu, Konkurences
padome
nolēma:
atļaut apvienošanos AS “Citadele banka” iegūstot 12,5% kapitāldaļas un kopīgu
izšķirošu ietekmi SIA “Mobilly” kopā ar esošajiem SIA “Mobilly” vairākuma dalībniekiem.
Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Priekšsēdētāja
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