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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ GENOPAS B.V. ĮSIGYJANT 69 PROC.
UAB „PUSBROLIAI“ AKCIJŲ IR ĮGYJANT VIENVALDĘ PASTAROSIOS BENDROVĖS
KONTROLĘ
2019 m. spalio 11 d.
Vilnius
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2019 m. spalio 11 d. posėdyje išnagrinėjo
klausimą dėl leidimo vykdyti koncentraciją Genopas B.V. (kodas Nyderlandų registre 63177595)
įsigyjant
69 proc. UAB „Pusbroliai“ (kodas 302274654) akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės
kontrolę.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2019 m. rugsėjo 13 d. Konkurencijos taryba gavo pranešimą apie ketinamą vykdyti
koncentraciją Genopas B.V. įsigyjant 69 proc. UAB „Pusbroliai“ akcijų ir įgyjant vienvaldę
pastarosios bendrovės kontrolę.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a :
Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar
itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Leisti vykdyti koncentraciją Genopas B.V. įsigyjant 69 proc. UAB „Pusbroliai“ akcijų ir
įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę pagal pateiktą pranešimą apie koncentraciją.
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