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Par tirgus dalībnieku apvienošanos
Lieta Nr. KL\2.2-4\21\27
Par SIA “OPTIBET” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “FURORS”
Konkurences padomē (turpmāk – KP) 06.09.2021. tika uzsākts konsultāciju process un
07.12.2021. tika iesniegts ziņojums par tirgus dalībnieku apvienošanos (turpmāk – Ziņojums),
SIA “OPTIBET” (reģistrācijas Nr. 40003462947) iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi
pār SIA “FURORS” (reģistrācijas Nr. 40003171152). Ziņojums atbilda Ministru Kabineta
noteikumu Nr. 800 “Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus
dalībnieku apvienošanos” (turpmāk – Noteikumi Nr. 800) prasībām, tādejādi atbilstoši
Noteikumu Nr. 800 4. punktam Ziņojuma saņemšanas diena KP ir 07.12.2021.
Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP
konstatēja:
apvienošanās rezultātā SIA “OPTIBET” iegūs vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār
SIA “FURORS”. 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 “OPTIBET” un tā vienpersoniskā kontrolē esošā
SIA “LAIMZ” Latvijas tirgū sniedz dažādus interaktīvo (tiešsaistes) azartspēļu pakalpojumus,
tostarp azartspēļu automātu, totalizatora (derību), bingo un kāršu un kauliņu spēļu
pakalpojumus tiešsaistē interneta vietnēs www.optibet.lv un www.laimz.lv, kā arī pieņem
totalizatora (derību) likmes 11 likmju pieņemšanas punktos dažādās Latvijas pilsētās un dažās
vietās sniedz sporta bāra un ēdināšanas pakalpojumus. Savukārt SIA “FURORS”, kas darbojas
ar zīmolu “Klondaika”, sniedz klasisko (klātienes) azartspēļu pakalpojumus 26 spēļu zālēs
dažādās Latvijas pilsētās, piedāvājot azartspēļu automātu, bāra, kā arī restorāna pakalpojumus.
Interaktīvo (tiešsaistes) azartspēļu pakalpojumus Furors sniedz vietnē www.klondaika.lv, kur
tiek piedāvāti azartspēļu automātu, kazino un totalizatora (derību) pakalpojumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, apvienošanās ietekmē azartspēļu tirgu Latvijas Republikas
teritorijā un uzņēmumu darbība pārklājas šī tirgus (1) spēļu automātu, (2) galda spēļu jeb kazino
un (3) sporta derību jeb totalizatora segmentos. Apvienošanās izvērtēšanas ietvaros konkrētā
tirgus definīcija ir atstāta atvērta, ņemot vērā, ka tas būtiski neietekmē secinājumus.
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Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās
rezultātā būtiski nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais
stāvoklis ietekmētajos tirgos 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 “OPTIBET” iegūstot vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār
SIA “FURORS”.
Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Priekšsēdētājs

J. Gaiķis
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