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LĒMUMS
Rīgā
Nr. 16
(Prot. Nr. 60, 2.§)
2020. gada 9. decembrī
Par tirgus dalībnieku apvienošanos
Lieta Nr. KL\2.2-4\20\10
Par SIA “ASNS Investment” kopīgas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Alpha Osta”
Konkurences padome (turpmāk – KP) 09.11.2020. saņēma saīsināto ziņojumu par tirgus
dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), SIA “ASNS Investment” (reģistrācijas numurs
43603072010) iegūstot kopīgu izšķirošu ietekmi pār SIA “Alpha Osta” (reģistrācijas numurs
40003103141).
Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP
konstatēja:
apvienošanās rezultātā SIA “ASNS Investment” iegūs kopīgu izšķirošu ietekmi pār
SIA “Alpha Osta”. 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 SIA “ASNS Investment” pamatdarbība ir
holdingkompāniju darbība. Savukārt SIA “ASNS Investment” vienīgais dalībnieks ir
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “LATRAPS” (LPKS “LATRAPS”),
kas galvenokārt nodarbojas ar graudaugu, lauka pupu, rapša un augkopības ražošanas izejvielu
pārdošanu. LPKS “LATRAPS” arī īsteno izšķirošu ietekmi SIA “Bio Diesel Latvia”,
SIA “LATMALT” un SIA “ASNS Ingredient”.
SIA “Alpha Osta” nodarbojas ar kravu (graudaugu, pākšaugu un rapša) iekraušanu un
izkraušanu Rīgas brīvostā un dzelzceļa pakalpojumu starpniecību.
Atbilstoši Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) praksei1 pastāv vertikālas attiecības starp
lauksaimniecības beramkravu piegādes tirgu un attiecīgo beramkravu termināla tirgus
pakalpojumiem. Pamatojoties uz Ziņojumā sniegto informāciju un KP veikto analīzi, secināms,
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ka apvienošanās rezultātā tiks ietekmēti vertikāli saistīti tirgi: graudaugu, pākšaugu un rapša
vairumtirdzniecības tirgus vismaz Baltijas (Igaunija, Latvija, Lietuva) valstīs un graudaugu,
pākšaugu un rapša kravu iekraušana un izkraušana ostās Latvijas teritorijā vai plašākā teritorijā,
aptverot vismaz Baltijas (Igaunija, Latvija, Lietuva) valstis.
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
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, Konkurences
padome
nolēma:
atļaut apvienošanos, SIA “ASNS Investment” iegūstot kopīgu izšķirošu ietekmi pār
SIA “Alpha Osta”.
Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Priekšsēdētājs
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