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Par tirgus dalībnieku apvienošanos  

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\20\5 

Par Amber Beverage Group Holding S.à r.l. kopīgas izšķirošas ietekmes iegūšanu 

pār AS “LIDO” 

 

 Konkurences padome (turpmāk – KP) 16.06.2020. saņēma Amber Beverage 

Group Holding S.à r.l. (Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas 

numurs B218246) saīsināto apvienošanās ziņojumu par Amber Beverage Group 

Holding S.à r.l. kopīgas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār AS “LIDO” (Latvijā reģistrēta 

sabiedrība, reģistrācijas numurs 40003022654) (turpmāk – Ziņojums).  

 

  Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP  

 

konstatēja: 

  

 Apvienošanās rezultātā Amber Beverage Group Holding S.à r.l. iegūst  kopīgu 

izšķirošu ietekmi pār AS “LIDO”. 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, Amber Beverage Group Holding S.à r.l. grupas 

uzņēmumu  (AS “Latvijas balzams”, SIA “AMBER DISTRIBUTION LATVIA” un 

AS “INTERBALTIJA AG”) darbība Latvijas teritorijā galvenokārt ir saistīta ar 

alkoholisko dzērienu ražošanu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tai skaitā alus, 

izplatīšanu1, vairumtirdzniecību, kā arī minēto dzērienu mazumtirdzniecību. Savukārt 

AS “LIDO” darbība ir saistīta ar bāru, restorānu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, 

pārtikas produktu, tai skaitā alus, izplatīšanu un mazumtirdzniecību.  

Tādējādi Amber Beverage Group Holding S.à r.l. grupas uzņēmumu  un  AS 

“LIDO” darbība pārklājas alus izplatīšanas  un mazumtirdzniecības tirgū, kur Amber 

Beverage Group Holding S.à r.l. grupas uzņēmumu  un  AS “LIDO” tirgus daļas ir 

nelielas un uzņēmumu darbības koncentrācija šajos tirgos būs nenozīmīga. 

 
1 Izplatīšanas tirgū ir iekļauti patēriņam Latvijas teritorijā nodotie alkoholiskajiem dzērieni, t.i.,  
alkoholiskie dzērieni, kas saražoti un ievesti Latvijas teritorijā. 
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SIA “AMBER DISTRIBUTION LATVIA” galvenokārt darbojas stipro 

alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības tirgū2, piegādājot nebūtiskā apjomā atsevišķu 

veidu alkoholiskos dzērienus AS “LIDO”. Ņemot vērā nelielos apjomus, ko AS  

“LIDO” iepērk mazumtirdzniecībai, apvienošanās rezultātā neveidojas ietekme uz 

stirpo alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības tirgu. 

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

apvienošanās rezultātā nemainīsies konkurences apstākļi alus izplatīšanas tirgū un alus 

mazumtirdzniecības tirgū, nemazināsies konkurence, neradīsies dominējošais stāvoklis 

un nenostiprināsies Amber Beverage Group Holding S.à r.l. pozīcijas stipro alkoholisko 

dzērienu vairumtirdzniecības tirgū.  

 Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 16.panta ceturtajai daļai apvienošanās 

ir atļaujama. 

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, Amber Beverage Group Holding S.à r.l. iegūstot kopīgu 

izšķirošu ietekmi pār AS “LIDO”. 

 

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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Šajā tirgū iekļauti visa veida alkoholiskie dzērieni, izņemot alu. 


