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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\5-4\18\23 

Par UAB ACC Distribution un UAB ACME EUROPE apvienošanos 

 

 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 25.09.2018. saņēma ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos, kuras ietvaros UAB ACC Distribution (Lietuvā  reģistrēta sabiedrība, 

reģ. Nr. 135150085) iegūs 100% UAB ACME EUROPE (Lietuvā reģistrēta sabiedrība, 

reģ. Nr. 301589946)  kapitāla daļas (turpmāk – Ziņojums). 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

Apvienošanās rezultātā UAB ACC Distribution iegūs visus UAB ACME EUROPE  

aktīvus, t.i.,  kapitāla daļas kā arī  īpašuma tiesības un ar īpašumu nesaistītās tiesības. 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, UAB ACC Distribution realizē tiešu 100% izšķirošu 

ietekmi Latvijas komercsabiedrībā SIA “ACC Distribution” (reģ. Nr. 40003286426), kuras 

darbības veids ir datortehnikas, datorpiederumu un datu nesēju vairumtirdzniecība. UAB ACC 

Distribution  realizē netiešu 100% izšķirošu ietekmi caur UAB Servisa ICT (Lietuvā reģistrēta 

sabiedrība, reģ. Nr. 300586363) arī Latvijas komercsabiedrībā SIA “Servisa ICT” 

(reģ. Nr. 40003971605), kuras darbības veids ir IT preču, mājas elektronikas un sadzīves preču 

remonts. UAB ACME EUROPE realizē tiešu 100% izšķirošu ietekmi Latvijas 

komercsabiedrībā SIA “ACME Latvija” (reģ. Nr.40103219879), kuras darbības veids ir 

mājsaimniecības elektronisko preču vairumtirdzniecība. 
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Saskaņā ar Ziņojumā norādīto tika identificēts ietekmētais tirgus: elektronisko preču 

vairumtirdzniecība. Savukārt konkrēto ģeogrāfisko tirgu lietas ietvaros KP atstāj atvērtu.  

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 Latvijā. 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, UAB ACC Distribution iegūstot 100% UAB ACME EUROPE  

kapitāla daļas. 

 

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 
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