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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

Lieta Nr. KL\5-4\16\12 

Par kopīgas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār UAB “Šeštoji projekto bendrovė” un 

UAB “Šeštoji projekto bendrovė” un SIA “MD Galerija Azur” apvienošanos 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 17.08.2016. saņēma ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos, Kesko Oyj (Somijā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr.0109862-8) 

iegūstot kopīgu izšķirošu ietekmi pār UAB “Šeštoji projekto bendrovė” (Lietuvā reģistrēta 

sabiedrība, reģistrācijas Nr.303686931) (turpmāk – SPB) un SPB iegūst izšķirošu ietekmi 

SIA “MD Galerija Azur” (Latvijā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr.40003610754) (turpmāk 

– Ziņojums). 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

Pirmā darījuma rezultātā Kesko Oyj (vai cita Kesko grupas sabiedrība) iegādāsies 50% 

+ 1 SPB kapitāla daļu un šo sabiedrību kopīgi kontrolēs ar pašreizējiem dalībniekiem      

Genopas B.V. (Nīderlandē reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr.KVK63177595), Wabashi B.V. 

(Nīderlandē reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr.KVK63177153) un Nunica Holdings B.V. 

(Nīderlandē reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr.KVK63176866), kuriem pēc darījuma 

piederēs 50% - 1 SPB kapitāla daļu. 

Otra darījuma rezultātā SPB iegūs 100% kapitāla daļu un attiecīgi vienpersonisku 

izšķirošu ietekmi SIA “MD Galerija Azur”. 

Abi apvienošanās darījumi atbilst Konkurences likuma 15.panta pirmās daļas 

3.punktam, skatāmi kopsakarā un ir paziņojami KP. 

 

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto, kā ietekmētais tirgus tika identificēts tirdzniecības telpu 

noma tirdzniecības centros Rīgas pilsētā. 
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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 ietekmētajā tirgū. Līdz ar to atbilstoši Konkurences 

likuma 16.panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama. 

 

Ņemot vērā minēto un saskaņā 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: 
 

1. atļaut apvienošanos, Genopas B.V., Wabashi B.V., Nunica Holdings B.V. un Kesko 

Oyj (vai citai Kesko grupas sabiedrībai) iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār UAB “Šeštoji 

projekto bendrovė”; 

 

2. atļaut apvienošanos, UAB “Šeštoji projekto bendrovė” iegūt izšķirošu ietekmi pār 

SIA “MD Galerija Azur”. 

 

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 

 

 

 

 


