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LĒMUMS
Rīgā

Nr.14
(Prot. Nr. 22, 7.§)
2016.gada 19.maijā
Par tirgus dalībnieku apvienošanos
Lieta Nr. KL\5-4\16\8
Par Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "LATRAPS" un SIA
“Latvijas Piens” apvienošanos
Konkurences padome (turpmāk – KP) 16.05.2016. saņēma pilnīgu ziņojumu par tirgus
dalībnieku apvienošanos, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS"
(vienotās reģistrācijas Nr. 40003064094) (turpmāk – LATRAPS) iegūstot izšķirošu ietekmi pār
SIA “Latvijas Piens” (vienotais reģistrācijas Nr.40103343655) (turpmāk – Latvijas Piens)
(turpmāk – Ziņojums).
Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP
konstatēja:
Saskaņā ar 30.03.2016. kapitāldaļu pirkuma līgumu starp LATRAPS un LPPKS
“TRIKĀTA KS”, LATRAPS kļuva par 73,286% Latvijas Piens kapitāldaļu īpašnieku, tādējādi
(atbilstoši statūtiem) iegūstot negatīvu vienpersonisku kontroli.1 Tālāka LATRAPS kapitāldaļu
palielināšana paredzēta, palielinot Latvijas Piens pamatkapitālu, rezultātā LATRAPS paredzot
iegūt 79,72% kapitāla daļu un attiecīgi izšķiroši ietekmi pār Latvijas Piens. Līdz ar to
apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktam un ir paziņojama
KP.
Saskaņā ar Ziņojumā norādīto, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
"LATRAPS" galvenie darbības veidi ir graudu vairumtirdzniecība, savukārt SIA “Latvijas
Piens” - piena pārstrāde un siera ražošana. Līdz ar to konstatējams, ka neviens no apvienošanās
dalībniekiem nedarbojas vienā konkrētā vai ar to vertikāli saistītā tirgū.

Eiropas Komisija Konsolidētais jurisdikcijas paziņojums saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 par
kontroli
pār
uzņēmumu
koncentrāciju
(54.,
56.
un
58.
punkts);
Pieejams:
http://kp.gov.lv/documents/8f31b9e1ee553ab06b6734fc782750a0d343fbaa
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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 ietekmētajiem tirgiem. Līdz ar to atbilstoši
Konkurences likuma 16.panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās
daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas 1.punktu un 16.panta pirmo un
ceturto daļu, Konkurences padome
nolēma:
atļaut apvienošanos, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai
"LATRAPS" iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “Latvijas Piens”.
Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
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