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L Ē M U M S 
 

Rīgā 

Nr. 18 

 

(Prot. Nr. 45, 5.§) 

 

2019. gada 22. augustā 

 

 

Par tirgus dalībnieku apvienošanos  

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\19\15 

Par Procyone FZE izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Smart Aviation Holdings” 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 29.07.2019. saņēma saīsināto ziņojumu par tirgus 

dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), Procyone FZE (Apvienotajos Arābu Emirātos 

reģistrēta sabiedrība, reģ. Nr. RAKIA 74 FZ3 0512 5595) iegūstot izšķirošu ietekmi pār 

SIA “Smart Aviation Holdings” (Latvijas Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar vienoto reģ. 

Nr. 40103997403).  

 Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 
 

Apvienošanās rezultātā Procyone FZE iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA “Smart Aviation 

Holdings”. 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 minēto Procyone FZE ir turētājsabiedrība sabiedrībās, kas darbojas 

dažādos ar aviāciju saistītos tirgos, t.sk. gaisa kuģu tehniskā apkope, remonts un kapitālremonts, 

gaisa kuģu apkalpošana uz zemes, degvielas uzpilde un loģistika, gaisa kuģa ekipāžas apmācība 

un personāla atlase, privāto lidmašīnu čartera lidojumi un tūroperatoru aktivitātes, un citi 

pakalpojumi. Savukārt SIA “Smart Aviation Holdings” ir turētājsabiedrība, kuras grupas 

sabiedrības galvenokārt nodarbojas ar lidmašīnu iznomāšanu ar apkalpi un gaisa kuģa ekipāžas 

apmācību un personāla atlasi. 

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir gaisa kuģa 

ekipāžas apmācības tirgus. Savukārt konkrēto ģeogrāfisko tirgu lietas ietvaros KP atstāj atvērtu. 

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

rezultātā nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais 

stāvoklis ietekmētajā tirgū Latvijā, kurā darbojas apvienošanās dalībnieki. 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, Procyone FZE iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “Smart Aviation 

Holdings”.  

 

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 

 


