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2022. gada 18. martā 

  

Par tirgus dalībnieku apvienošanos  

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\22\3 

“Par Lantmännen ek för vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār Scandbio AB”  

 

Konkurences padomē (turpmāk – KP) 25.02.2022. saņēma Lantmännen ek för  

(Zviedrijas karalistē reģistrēta kooperatīvā ekonomiskā apvienība ar Nr. 769605-2856) 

saīsināto apvienošanās ziņojumu par vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār 

Scandbio AB (Zviedrijas karalistē reģistrēta sabiedrība ar Nr. 556215-0606), tajā skaitā pār 

SIA “Scandbio Latvia”, iegādājoties NEOVA Aktiebolag (Zviedrijas karalistē reģistrēta 

sabiedrība ar Nr. 556151-6708) piederošās Scandbio AB akcijas. 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju,  

 

konstatēja: 

 

Apvienošanās rezultātā Lantmännen ek för iegūs izšķirošu ietekmi pār Scandbio AB, 

kurā sabiedrībai līdz šim jau bija kopīga izšķiroša ietekme. 

Ņemot vērā, ka Latvijā darbojas arī vairāki ar Lantmännen ek för saistītie uzņēmumi, 

pār kuriem tā īsteno vienpersonisku izšķirošu ietekmi, apvienošanās atbilst Konkurences 

likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam un saskaņā ar Konkurences likuma 15. panta otro 

daļu tā ir paziņojama KP.  

SIA “Scandbio Latvia” darbojas kokskaidu granulu ražošanas tirgū Latvijā. Lantmännen 

ek för darbība Latvijā ir saistīta arī ar augu selekciju un lauksaimniecības sēklu audzēšanu, 

maizes un maizes izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību, jaunas un lietotas VOLVO tehnikas, 

tās rezerves daļu izplatīšanu, sniedzot arī apkopes pakalpojumus. Latvijā tiek realizētas arī 

citās valstīs ražotas Lantmännen ek för preces.  

Apvienošanās rezultātā notiks pāreja no Lantmännen ek för kopīgas kontroles pār  

Scandbio AB uz Lantmännen ek för vienpersonisku kontroli par šo uzņēmumu, neietekmējot 

konkurences apstākļus tirgū, kurā darbojas apvienošanās dalībnieki. 

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

rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, 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. 
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Ņemot vērā minēto un saskaņā 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, Lantmännen ek för iegūstot vienpersonisku izšķirošo ietekmi pār 

Scandbio AB. 

 

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu KP lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

 

 

Priekšsēdētāja p. i.   J. Račko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


