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Par tirgus dalībnieku apvienošanos  
 

Lieta Nr. KL\5-4\17\7 

Par UAB  koncernas “ACHEMOS GRUPE” un UAB  “LITAGRA” apvienošanos  

 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 04.04.2017. saņēma ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), UAB koncernas “ACHEMOS GRUPE” 

(Lietuvā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas numurs 156673480) iegūstot izšķirošu ietekmi pār 

UAB “LITAGRA” (Lietuvā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas numurs 123496364).   

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP  

 

konstatēja: 

 

Apvienošanās darījuma rezultātā UAB koncernas “ACHEMOS GRUPE”, kurai ir 

netieša izšķiroša ietekme pār uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā 

(SIA“AGROCHEMA LATVIA” (vienotais reģistrācijas numurs 43603027407) un 

SIA“GASCHEMA” (vienotais reģistrācijas numurs 44603001515)) iegūst izšķirošu ietekmi 

UAB “LITAGRA”, iegūstot UAB “LITAGRA” grupas tirdzniecības un graudu uzglabāšanas 

(elevatoru) pakalpojumu uzņēmumus, t.i. AB “LITAGROS PREKYBA” (Lietuvā reģistrēta 

sabiedrība, reģistrācijas numurs 122012020) un SIA “LITAGRA” (vienotais reģistrācijas 

numurs 40003656745). 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, tika identificēti četri apvienošanās rezultātā ietekmētie 

tirgi:  

(1) minerālmēslu vairumtirdzniecības tirgus; 

(2) minerālmēslu mazumtirdzniecības tirgus; 

(3) graudu vairumtirdzniecības tirgus; 

(4) augu aizsardzības līdzekļu mazumtirdzniecības tirgus. 
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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 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  koncernas “ACHEMOS GRUPE” iegūstot izšķirošu ietekmi 

pār UAB “LITAGRA”. 

 

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  

         

 

 

 

 

 

 

 

 


