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Par tirgus dalībnieku apvienošanos 

 

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

Par APEX ALLIANCE B.V., Agile Finance S.A., Gemini Grupe UAB un INVEFINA UAB 

kopuzņēmuma izveidi 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 20.02.2018. saņēma ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos, kuras ietvaros APEX ALLIANCE B.V. (Nīderlandē reģistrēta 

sabiedrība, reģ. Nr. 61663859) kā projekta attīstītājs un Agile Finance S.A. (Luksemburgā 

reģistrēta sabiedrība, reģ. Nr. B152973), Gemini Grupe UAB (Lietuvā reģistrēta sabiedrība, 

reģ. Nr. 302646058), INVEFINA UAB (Lietuvā reģistrēta sabiedrība, reģ. Nr. 302567372) kā 

finanšu investori iegūs kopīgu izšķirošu ietekmi pār jaunizveidotu kopuzņēmumu (turpmāk – 

Ziņojums). Kopuzņēmums plānotie darbības veidi ir viesnīcu attīstīšana un vadība, 

izmitināšanas pakalpojumu sniegšana Rumānijā. 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

Apvienošanās rezultātā APEX ALLIANCE B.V., Agile Finance S.A., Gemini Grupe 

UAB, INVEFINA UAB iegūs kopīgu izšķirošu ietekmi pār jaundibinātu kopuzņēmumu. Lai 

arī kopuzņēmums neveiks saimniecisko darbību Latvijā, kopuzņēmuma biedriem pastarpināti 

piederošās sabiedrības veic komercdarbību Latvijā. 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. 

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās 

rezultātā Latvijā nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai 

nenostiprināsies dominējošais stāvoklis. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16.panta 

ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama. 
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties ar 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, APEX ALLIANCE B.V., Agile Finance S.A., Gemini Grupe UAB, 

INVEFINA UAB iegūstot kopīgu izšķirošu ietekmi pār jaundibinātu kopuzņēmumu. 

 

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētāja p.i. J.Račko 

 


