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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\5-4\18\24 

Par Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund un SIA “Energia verde” apvienošanos 

 

 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 15.10.2018. saņēma ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos, kuras ietvaros Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund (Igaunijā  

reģistrēts privātā kapitāla ieguldījumu fonds, kas reģistrēts kā komandītsabiedrība 

reģ. Nr. 14282048) iegūs 70% SIA “Energia verde” (Latvijā reģistrēta sabiedrība, 

reģ. Nr. 40003645722)  kapitāla daļas (turpmāk – Ziņojums). 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

 Apvienošanās rezultātā Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund iegūs izšķirošu 

ietekmi pār SIA “Energia verde”, iegādājoties 70% tās kapitāla daļas no AS “ENERGOECO” 

(Latvijā reģistrēta holdinga sabiedrība, reģ. Nr. 40103928223). 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, Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund pieder 75% 

kapitāla daļas holdinga kompānijā SIA “Anaerobic holding” (Latvijā reģistrēta sabiedrība, 

reģ. Nr. 50203108001), kura ir vienīgais dalībnieks šādās komercsabiedrībās Latvijā: SIA 

“Agro Iecava” (reģ. Nr.43603038824), SIA “RZS ENERGO” (reģ. Nr. 43603036132), SIA 

“AD Biogāzes stacija” (reģ. Nr. 41503049541), kuras veic elektroenerģijas ražošanu un 

vairumtirdzniecību obligātā iepirkuma ietvaros un siltumenerģijas ražošanu un piegādi, 

izmantojot atjaunojamos energoresursus un SIA “BGGS serviss” (reģ. Nr. 43603079451) un 

SIA “Aizkalnu tehnika” (reģ. Nr. 41503079743), kuru darbības veidi ir graudaugu, pākšaugu 
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un eļļas augu sēklu audzēšana, lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu, atkritumu un 

atlikumproduktu piegāde enerģijas ražotājiem, digestāta piegāde no enerģija ražotājiem 

turpmākai izmantošanai, iznomāto zemju apsaimniekošana. 

 SIA “Energia verde” veic siltumenerģijas ražošanu un piegādi un elektroenerģijas 

ražošanu un vairumtirdzniecību obligātā iepirkuma ietvaros. 

 

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto tika identificēts ietekmētais tirgus: elektroenerģija 

ražošanas un vairumtirdzniecības obligātā iepirkuma ietvaros tirgus Latvijas Republikas 

teritorijā. 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, Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund iegūstot 70% SIA 

“Energia verde”  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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