
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL PROCEDŪROS NAGRINĖJANT PRANEŠIMĄ APIE KONCENTRACIJA DA 

AGRAVIS MACHINERY HOLDING A/S ĮSIGYJANT 55 PROC. (KARTU SU TURIMOMIS 

AKCIJOMIS IŠ VISO – 100 PROC.) UAB KONEKESKO LIETUVA, SIA KONEKESKO 

LATVIJA IR KONEKESKO EESTI AS AKCIJŲ IR ĮGYJANT VIENVALDĘ ŠIŲ 

BENDROVIŲ KONTROLĘ NUTRAUKIMO  

 

2018 m. spalio 16 d. Nr. 1S-142 (2018) 

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2018 m. spalio 16 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl procedūros nagrinėjant pranešimą apie koncentraciją DA Agravis Machinery Holding 

A/S įsigyjant 55 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB Konekesko Lietuva 

(kodas 111750538), SIA Konekesko Latvija (kodas Latvijos Respublikos įmonių 

registre 40003450717) ir Konekesko Eesti AS (kodas Estijos Respublikos įmonių registre 10702447) 

akcijų ir įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

(2) 2018 m. rugsėjo 17 d. Konkurencijos taryba gavo DA Agravis Machinery Holding A/S 

pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 55 proc. (kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) 

UAB Konekesko Lietuva, SIA Konekesko Latvija ir Konekesko Eesti AS akcijų ir įgyjant vienvaldę 

šių bendrovių kontrolę (toliau – Pranešimas apie koncentraciją). 

(3) 2018 m. spalio 10 d. DA Agravis Machinery Holding A/S informavo Konkurencijos 

tarybą, kad apie koncentraciją DA Agravis Machinery Holding A/S įsigyjant 55 proc. (kartu su 

turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB Konekesko Lietuva, SIA Konekesko Latvija ir 

Konekesko Eesti AS akcijų ir įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę, turėtų būti pranešta Europos 

Komisijai. 

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

(4) 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp 

įmonių kontrolės1 (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) 1 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, kad 

nepažeidžiant 4 straipsnio 5 dalies ir 22 straipsnio, šis reglamentas taikomas visoms Bendrijos mastu 

veikiančioms koncentracijoms kaip apibrėžta šiame straipsnyje. Laikoma, kad koncentracija veikia 

Bendrijos mastu kai yra tenkinami Reglamento Nr. 139/2004 1 straipsnio 2–3 dalyse nurodyti 

apyvartos kriterijai. 

(5) Reglamento Nr. 139/2004 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad apie šiame reglamente 

apibrėžtą Bendrijos mastu veikiančią koncentraciją pranešama Komisijai prieš jai pradedant veikti po 

susitarimo sudarymo, viešo konkurso paskelbimo arba kontrolinės akcijų dalies įsigijimo.  

(6) Reglamento Nr. 139/2004 21 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad nei viena valstybė narė 

netaiko savo nacionalinės konkurencijos teisės aktų Bendrijos mastu veikiančioms koncentracijoms. 

(7) Vadovaujantis Konkurencijos tarybos 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1S-82/2015 

patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos (toliau – Pranešimo apie 

koncentraciją tvarka) 38 punktu, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūra nutraukiama 

Konkurencijos tarybos sprendimu, jeigu pranešimą apie koncentraciją pateikęs asmuo pateikia 

                                                 
1 OL 2004 m. specialusis leidimas, skyrius 8, tomas 3, p. 40 – 61. 
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prašymą Konkurencijos tarybai dėl pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūros nutraukimo 

ir įrodymus, jog atsisakė planų įgyvendinti koncentraciją, arba jeigu paaiškėja, jog ūkio subjektams 

nekyla pareiga Konkurencijos tarybai pranešti apie koncentraciją ir gauti leidimą. 

(8) Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 139/2004 bei Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 

nuostatas ir DA Agravis Machinery Holding A/S pateiktą informaciją (nutarimo 3 pastraipa), 

procedūra nagrinėjant Pranešimą apie koncentraciją nutrauktina. 

 

Vadovaudamasi Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 38 punktu, Reglamento Nr. 139/2004 4 

straipsnio 1 dalimi ir 21 straipsnio 3 dalimi,  

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

Nutraukti pranešimo apie koncentraciją DA Agravis Machinery Holding A/S įsigyjant 55 proc. 

(kartu su turimomis akcijomis iš viso – 100 proc.) UAB Konekesko Lietuva, SIA Konekesko Latvija 

ir Konekesko Eesti AS akcijų ir įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę nagrinėjimo procedūrą. 

 

Nutarimas neskundžiamas2. 

 

 

Pirmininkas 

 

Šarūnas Keserauskas 

 

                                                 
2 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-09-09 nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-884-858/2015. 


