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Par apvienošanās atļaujas pagarināšanu  

 

Lieta Nr. KL\2.2-4\20\9 

“Par OÜ “MM Grupp” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār OÜ “Forum 

Cinemas Latvia”” 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 23.07.2022. saņēma OÜ “MM Grupp”  (turpmāk – 

Iesniedzējs) lūgumu par KP 03.06.2021. lēmumā Nr. 13 lietā Nr. KL\2.2-4\20\9 “Par OÜ “MM 

Grupp” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār OÜ “Forum Cinemas Latvia”” 

(turpmāk – Lēmums) nolemjošās daļas 2. punktā noteiktā saistošā noteikuma termiņa 

pagarināšanu (turpmāk – Iesniegums).  

Pēc Lēmuma pieņemšanas kinoteātri Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumu dēļ 

nestrādāja divos laika periodos: no 03.06.2021. līdz 30.06.2021. un no 21.10.2021. līdz 

14.11.2021. Tas nozīmē, ka Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā norādītais termiņš kontroles 

nodošanai pār OÜ “Forum Cinemas Latvia” aktīviem (turpmāk – Nodošana) ir 25.07.2022. 

OÜ „MM Grupp” Iesniegumā lūdz KP atļauju pagarināt Lēmuma nolemjošās daļas 

2. punktā minēto OÜ “Forum Cinemas Latvia” aktīvu nodošanas termiņu līdz 26.09.2022.  

Lai KP varētu izlemt par tālāko rīcību Lēmumā noteikto saistošo noteikumu izpildes 

nodrošināšanai, KP 03.08.2022. lūdza OÜ „MM Grupp” iesniegt precizētu un detalizētu atskaiti 

par OÜ „MM Grupp” līdz šim paveiktajiem pasākumiem OÜ “Forum Cinemas Latvia” aktīvu 

nodošanas procesā un pasākumu plānu par turpmāko uzņēmuma rīcību Nodošanas 

nodrošināšanai, kas pierādītu, ka OÜ „MM Grupp” spēs izpildīt Lēmumā noteiktos saistošos 

noteikumus. 09.08.2022. OÜ „MM Grupp”, sniedzot atbildi uz KP informācijas pieprasījumu, 

norādīja uz riska faktoriem (*). 

 

Izvērtējot KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatē: 

 

Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā ir norādīts, ka šajā punktā minēto Nodošanas 

termiņu (365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas pēc KP Lēmuma pieņemšanas) var pagarināt 

1 (vienu) reizi uz termiņu ne ilgāku par 182 (viens simts astoņdesmit divām) dienām ar KP 

atļauju, ja rodas no OÜ “MM Grupp” neatkarīgi šķēršļi Nodošanas pabeigšanai, tostarp 

neizdodas atrast Nododamā uzņēmuma ieguvēju uz OÜ “MM Grupp” apmierinošiem finanšu 

noteikumiem Covid-19 pandēmijas ietekmes dēļ. 
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OÜ „MM Grupp”, lai pierādītu minēto šķēršļu pastāvēšanu Nodošanas posmā, ir sniegusi 

informāciju par saraksti ar potenciālajiem investoriem, t. i., Iesniedzēja nosūtītās e-pasta 

vēstules un investoru atbildes un citu informāciju. OÜ „MM Grupp” ir norādījusi, ka aizvadītā 

gada laikā OÜ “MM Grupp” ir (*). 

Izvērtējot minēto informāciju, KP norāda, ka ir pastāvējuši no OÜ “MM Grupp” 

neatkarīgi šķēršļi Nodošanas pabeigšanai. Iesniedzējs ir sniedzis ziņas, kas apliecina tā 

centienus īstenot apvienošanos un izpildīt Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā uzliktos 

saistošos noteikumus. Tādējādi saskaņā ar KP rīcībā esošo informāciju Iesniedzēja darbības, 

kas vērstas uz apvienošanās īstenošanu un saistošo noteikumu izpildi, būtu vērtējamas kā 

atbilstošas.  

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Iesniedzēja norādītos apstākļus un izteikto 

lūgumu, KP uzskata par pamatotu apmierināt Iesniedzēja lūgumu pagarināt Lēmuma 

nolemjošās daļas 2. punktā noteikto apvienošanās atļaujas termiņu līdz 26.09.2022. KP arī 

saskata nepieciešamību informēt, ka Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā ietvertais 182 dienu 

pagarināšanas termiņš tiesisko pienākumu izpildei tiek samazināts par šajā lēmumā par 

apvienošanās atļaujas pagarināšanu pagarināto termiņu. 

 

Ievērojot minēto, Konkurences padomes 03.06.2021. lēmumā Nr. 13 lietā 

Nr. KL\2.2-4\20\9 “Par OÜ “MM Grupp” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār 

OÜ “Forum Cinemas Latvia”” noteikto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta 

pirmās daļas 5. punktu, 16. panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 66. pantu, 

Konkurences padome  

 

nolēma: 

 

pagarināt apvienošanās atļauju sakarā ar saistošajiem noteikumiem, kas paredzēti 

Konkurences padomes 03.06.2021. lēmuma Nr. 13 lietā Nr. KL\2.2-4\20\9 “Par OÜ “MM 

Grupp” vienpersoniskas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār OÜ “Forum Cinemas Latvia”” 

nolemjošās daļas 2. punktā līdz 26.09.2022. 

 

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

Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

 

 

(*) – ierobežotas pieejamības informācija. 

 

 

Priekšsēdētājs  J. Gaiķis 

 

 


