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LĒMUMS
Rīgā
Nr. 14
(Prot. Nr. 39, 2.§)
2018.gada 10. jūlijā
Par tirgus dalībnieku apvienošanos
Lieta Nr. KL\5-4\18\14
Par SIA “GABRIĒLA” izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “LARS LIMITED”
Konkurences padome (turpmāk – KP) 19.06.2018. saņēma ziņojumu par tirgus dalībnieku
apvienošanos, SIA ”GABRIĒLA” iegūstot tiešu izšķirošu ietekmi pār SIA “LARS LIMITED”
(turpmāk – Ziņojums).
SIA ”GABRIĒLA”, reģ.nr. 49002001356 ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, juridiskā
adrese: Talsu iela 8, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270, Latvijas Republika.
SIA ”GABRIĒLA” galvenie komercdarbības veidi ir mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku.
SIA “LARS LIMITED”, reģ.nr. 44103002557 ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība,
juridiskā adrese: Rūjienas iela 21, Valmiera, LV-4201, Latvijas Republika. SIA “LARS
LIMITED” galvenie darbības veidi ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros
galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku.
Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP
konstatēja:
Apvienošanās rezultātā SIA ”GABRIĒLA” iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA
“LARS LIMITED”. 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.
Ziņojumā norādīts, ka apvienošanās dalībnieki veic ikdienas patēriņa preču
mazumtirdzniecību un apvienošanās rezultātā mainīsies SIA “LARS LIMITED” īpašnieks.
Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju tika identificēti divi ietekmētie tirgi: 1) ikdienas
patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus; 2) ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus. Lietas
ietvaros ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus netiek definēts kā konkrētās preces
tirgus, jo konkrētā ģeogrāfiskā tirgus robežas nepārklājas un apvienošanās rada nebūtiskas
koncentrācijas izmaiņas.
Izvērtējot Ziņojumā sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, secināms, ka apvienošanās
rezultātā Latvijā nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais
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stāvoklis ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgū. Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma
16.panta ceturtajai daļai apvienošanās ir atļaujama.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties 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, SIA ”GABRIĒLA” iegūstot izšķirošu ietekmi pār SIA “LARS
LIMITED”.
Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Priekšsēdētāja p.i.
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