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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\19\26 

Par BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond vienpersoniskas izšķirošas ietekmes 

iegūšanu pār UAB “Mesa LT” un AB “KREKENAVOS AGROFIRMA”. 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 23.12.2019. saņēma saīsināto ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond 

(Igaunijā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas numurs 14806053) iegūstot vienpersonisku 

izšķirošu ietekmi pār UAB “Mesa LT” (Lietuvā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas numurs 

304082802) un AB “KREKENAVOS AGROFIRMA” (Lietuvā reģistrēta sabiedrība, 

reģistrācijas numurs 168586873). 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

 Apvienošanās rezultātā BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond iegūs  

vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār UAB “Mesa LT” un AB “KREKENAVOS 

AGROFIRMA”. 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 BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond ir investīciju 

fonds, kas veic ieguldījumus dažādu nozaru uzņēmumos. Savukārt UAB “Mesa LT” nodarbojas 

ar liellopu un cūku iepirkšanu, pārstrādi, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu ražošanu un 

pārdošanu, bet AB “KREKENAVOS AGROFIRMA” nodarbojas ar liellopu, cūku un mājputnu 

(gaļas) iepirkšanu, kā arī gaļas pārstrādi un konservēšanu.  

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 tirgiem Latvijā, kuros darbojas 

L Ē M U M S 
 

Rīgā 

 

Nr. 2 

 

(Prot. Nr. 2, 3. §) 

2020. gada 20. janvārī 



2 

 

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, KP  

 

nolēma: 

 

 

atļaut apvienošanos, BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond iegūstot 

vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār UAB “Mesa LT” un AB “KREKENAVOS 

AGROFIRMA”. 

 

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu KP lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Priekšsēdētāja S. Ābrama 

 


