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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) 23.09.2022. saņēma OÜ “MM Grupp”  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 saistībā ar OÜ “Forum 

Cinemas Latvia” aktīvu nodošanu (turpmāk – Nodošana) termiņa atkārtotu pagarināšanu 

(turpmāk – Iesniegums), kas jau ar KP 25.08.2022. lēmumu Nr. 14 tika pagarināts līdz 

26.09.2022. 

09.09.2022. un 19.09.2022. OÜ „MM Grupp” sniedza KP aktuālo informāciju par 

OÜ “Forum Cinemas Latvia” aktīvu nodošanas procesu, mēģinot piesaistīt potenciālos 

investorus. Savukārt 23.09.2022. iesniegumā OÜ „MM Grupp” norāda, ka uzņēmumam vēl nav 

izdevies izpildīt Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā noteikto saistošo noteikumu. Līdz ar to 

OÜ „MM Grupp” lūdz pagarināt minētā noteikuma izpildi līdz 26.10.2022. 

 

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. 

OÜ „MM Grupp” 09.09.2022. un 19.09.2022. sniegtā informācija liecina, ka uzņēmums 

veic aktīvas darbības, uzrunājot potenciālos investorus, kas vērstas uz apvienošanās īstenošanu 

un saistošo noteikumu izpildi, bet Nodošanu KP 25.08.2022. lēmuma Nr. 14 paredzētajā 

termiņā līdz 26.09.2022. uzņēmumam nav izdevies paveikt. 
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Izvērtējot minēto informāciju, KP norāda, ka ir pastāvējuši no OÜ “MM Grupp” 

neatkarīgi šķēršļi Nodošanas pabeigšanai. OÜ „MM Grupp” ir sniegusi ziņas, kas apliecina tā 

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

saistošos noteikumus. Tādējādi saskaņā ar KP rīcībā esošo informāciju OÜ „MM Grupp”  

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

kā atbilstošas.  

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, OÜ „MM Grupp” norādītos apstākļus un 

izteikto lūgumu, KP uzskata par pamatotu apmierināt OÜ „MM Grupp” lūgumu pagarināt 

Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā noteikto apvienošanās atļaujas termiņu līdz 26.10.2022. 

KP arī saskata nepieciešamību informēt, ka Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā ir paredzēta 

arī iespēja Nodošanas organizēšanu nodot KP apstiprinātai trešajai personai, kas specializējas 

šādu darījumu organizēšanā, ko apliecina šīs personas līdzšinējā profesionālā pieredze. KP arī 

informē, ka Lēmuma nolemjošās daļas 2. punktā ietvertais 182 dienu pagarināšanas termiņš 

tiesisko pienākumu izpildei tiek tālāk 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 26.10.2022. 

 

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 

 

 


