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Apvienošanās

Informācija presei

Jaunumi

18.februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Lietuvas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem UAB "RP Pharma",
UAB “Litgaja” un netieši slēgtā privātā kapitāla ieguldījumu fondam profesionāliem ieguldītājiem “INVL Baltic Sea Growth Fund”
iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār UAB “InMedica”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma
atļaušanu.
Apvienošanās rezultātā UAB “RP Pharma”, UAB “Litgaja” un netieši slēgtais privātā kapitāla ieguldījumu fonds profesionāliem
ieguldītājiem “INVL Baltic Sea Growth Fund” caur UAB “BSGF Sanus” iegūs kopīgu izšķirošu ietekmi UAB “InMedica”.
Apvienošanās rezultātā tiks ietekmēts veselības aprūpes sektors Lietuvā, apvienojot UAB “InMedica” piederošo medicīnas klīniku
tīklu “InMedica” ar AS “Repharm” uzņēmumu grupai piederošo privāto veselības aprūpes grupu “MediCa”. Minētās klīnikas Latvijā
darbību neveic.
Ar netieši slēgto privātā kapitāla ieguldījumu fondu profesionāliem ieguldītājiem “INVL Baltic Sea Growth Fund”Latvijā saistīti
vairāki uzņēmumi, kas galvenokārt darbojas atkritumu apsaimniekošanas nozarē, veicot atkritumu savākšanu, izvešanu,
apglabāšanu, plastmasas pārstrādi un pārdošanu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu nomu un pārdošanu, konteineru nomu.
UAB “RP Pharma” Latvijā galvenokārt ir saistīta ar farmācijas un veselības aprūpes nozarēm. Ar UAB “RP Pharma” saistītie
uzņēmumi veic farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, darbojas nekustamo īpašumu nozarē,
nodrošinot nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, izīrēšanu, arī grāmatvedības un ar to saistītu pakalpojumu sniegšanu, celtniecību un
remontdarbiem. Tāpat ar apvienošanās dalībnieku ir saistītas vairākas Latvijas ārstu prakses. UAB “InMedica” un UAB “Litgaja”
Latvijā darbību neveic.
Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka minētajās nozarēs un tirgos apvienošanās rezultātā
būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā
no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst
Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome
nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem
ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.

https://www.kp.gov.lv/lv/kp-atlauj-lietuvas-uznemumiem-gut-izskirosu-ietekmi-par-lietuvas-uznemumu-uab-inmedica

