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LĒMUMS
Rīgā
Nr. 17
(Prot. Nr.44, 2.§)
2019.gada 8. augustā
Par tirgus dalībnieku apvienošanos
Lieta Nr. KL\2.2-4\19\16
Par ALSO Holding AG izšķirošas ietekmes iegūšanu pār Solytron Bulgaria OOD
Konkurences padome (turpmāk – KP) 31.07.2019. saņēma saīsināto ziņojumu par tirgus
dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), kuras ietvaros ALSO Holding AG (Šveicē
reģistrēta holdinga sabiedrība, reģistrācijas numurs CH-150.3.001.209-9) iegūst izšķirošu
ietekmi pār Solytron Bulgaria OOD (Bulgārijā reģistrēta holdinga sabiedrība, reģistrācijas
numurs 202990290).
Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP
konstatēja:
Apvienošanās rezultātā ALSO Holding AG iegūs izšķirošu ietekmi pār Solytron
Bulgaria OOD. 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 ALSO Holding AG pamatdarbība ir informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju, sadzīves elektronikas preču, risinājumu un pakalpojumu
vairumtirdzniecība. Savukārt Solytron Bulgaria OOD darbības veidi ir informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju preču un drukāšanai izlietojamo materiālu vairumtirdzniecība,
sadzīves elektronisko preču tirdzniecība, konsultāciju sniegšana un informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi.
Saskaņā ar Ziņojumā norādīto apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir elektronisko
preču vairumtirdzniecības tirgus. Savukārt konkrēto ģeogrāfisko tirgu lietas ietvaros KP atstāj
atvērtu.
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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 ietekmētajā tirgū, kurā 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,
Bulgaria OOD.

ALSO Holding AG iegūstot izšķirošu ietekmi pār Solytron

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Priekšsēdētāja

S. Ābrama

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

