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Par tirgus dalībnieku apvienošanos  

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\19\13 

„Par OÜ „MM Grupp” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār OÜ „Apollo 

Group” 

 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 10.07.2019. saņēma ziņojumu par 

apvienošanos (turpmāk – Ziņojums), kurā OÜ „MM Grupp”  (Igaunijas Republikā 

reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr.10515366)  caur OÜ „UP Invest”  (Igaunijas 

Republikā reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas Nr.12371871) iegūs vienpersonisku 

izšķirošu ietekmi pār OÜ „Apollo Group” (Igaunijas Republikā reģistrēta sabiedrība, 

reģistrācijas Nr.12383236). 

 

  Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

  

 Apvienošanās rezultātā OÜ „MM Grupp” caur OÜ „UP Invest” iegūst 

vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār OÜ „Apollo Group”. 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. 

 OÜ „Apollo Group” saistītie uzņēmumi Latvijas teritorijā nodarbojas ar 

ēdināšanas, izklaides, kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un kino 

pakalpojumu sniegšanu. Savukārt galvenie tirgi, kuros Latvijas teritorijā darbojas OÜ 

„MM Grupp” saistītie uzņēmumi, ir farmaceitisko izstrādājumu, medikamentu 

tirdzniecības un marketinga, farmaceitisko izstrādājumu un veterināro medikamentu, 

veterināro klīniku, aptieku, medicīnas preču, piederumu un iekārtu tirdzniecības un 

apkalpošanas, mediju monitoringa un ziņu aģentūru tirgi.  

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

apvienošanās rezultātā nevienā no minētajiem tirgiem nemainīsies struktūra, 

nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis, 

jo apvienošanās darījuma rezultātā mainīsies tikai OÜ „MM Grupp” kontroles pār OÜ 

„Apollo Group” kvalitāte – no kopīgas izšķirošas ietekmes uz vienpersonisku izšķirošu 

ietekmi. 

 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, OÜ „MM Grupp” iegūstot vienpersonisku izšķirošu 

ietekmi pār OÜ „Apollo Group”. 

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.                        L. Daugaviete 

     

 


