
 

 

 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL PROCEDŪROS NAGRINĖJANT PRANEŠIMĄ APIE KONCENTRACIJĄ 

REMIGIJUI JUODVIRŠIUI IR GVIDUI DROBUŽUI ĮGYJANT BENDRĄJĄ 

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ KONTROLĘ NUTRAUKIMO  

  

2021 m. gruodžio 2 d.  

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2021 m. gruodžio 2 d. posėdyje 

išnagrinėjo klausimą dėl procedūros nagrinėjant pranešimą apie koncentraciją Remigijui 

Juodviršiui ir Gvidui Drobužui įgyjant bendrąją AB „Panevėžio keliai“ kontrolę nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

 

(2) 2021 m. lapkričio 4 d. Konkurencijos taryba gavo pranešimą apie koncentraciją 

Remigijui Juodviršiui ir Gvidui Drobužui įgyjant bendrąją AB „Panevėžio keliai“ kontrolę (toliau 

– Pranešimas apie koncentraciją).  

(3) Pranešime apie koncentraciją nurodyta, kad Remigijus Juodviršis ir Gvidas 

Drobužas bei su jais šeiminiais ar kitais asmeniniais ryšiais susiję fiziniai asmenys ketina sudaryti 

akcininkų sutartį, pagal kurią įgytų AB „Panevėžio keliai“ ir su ja susijusių ūkio subjektų 

bendrąją kontrolę. Akcininkų sutartyje nustatyta, kad faktiškai bendrąją AB „Panevėžio keliai“ 

kontrolę ketina įgyti Remigijus Juodviršis ir Gvidas Drobužas, kurie turi teisę veikti su jais 

susijusių asmenų vardu ir interesais bei priimti sprendimus dėl AB „Panevėžio keliai“ ir su ja 

susijusių ūkio subjektų kontrolės įgyvendinimo.  

(4) Remiantis viešai prieinama informacija, 2021 m. lapkričio 14 d. mirė vienas iš 

koncentracijoje dalyvaujančių asmenų, Remigijus Juodviršis1. Šią aplinkybę Konkurencijos 

tarybai žodžiu patvirtino Pranešimą apie koncentraciją pateikusių asmenų įgalioti atstovai. 

Įgalioti atstovai taip pat nurodė, kad Remigijaus Juodviršio teisių perėmėjo (-ų) tapatybės nėra 

žinomos. 

 

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

 

(5) Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie numatomą 

įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu 

koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje 

paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu dvidešimt milijonų eurų ir jeigu 

kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos 

Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu du 

milijonai eurų. 

(6) Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog pranešimas apie 

koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. 

 
1 Prieiga per internetą: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2021/11/14/mire-verslininkas-r-juodvirsis 
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Pranešimas apie koncentraciją pateikiamas po pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar 

turtą pateikimo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės ar teisės 

disponuoti tam tikru turtu įgijimo. Pranešimas apie koncentraciją gali būti pateiktas ir turint 

aiškius ketinimus sudaryti sutartį arba pateikti viešą siūlymą supirkti akcijas. Konkurencijos 

taryba priima vieną iš Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytų nutarimų dėl 

koncentracijos pagal pateiktą pranešimą apie koncentraciją. 

(7) Pranešime apie koncentraciją nurodyta, kad Remigijus Juodviršis ir Gvidas 

Drobužas ketina įgyvendinti koncentraciją ir įgyti bendrąją AB „Panevėžio keliai“ ir su ja 

susijusių ūkio subjektų kontrolę. Koncentracijos nagrinėjimo metu mirė vienas iš koncentracijoje 

dalyvaujančių asmenų Remigijus Juodviršis. Dėl pasikeitusių aplinkybių šiuo metu nėra žinomi 

faktiniai koncentracijos dalyviai ir jų ketinimai vykdyti koncentraciją. Atsižvelgiant į Pranešimo 

apie koncentraciją nagrinėjimo metu pasikeitusias aplinkybes, ketinta įgyvendinti koncentracija 

Remigijui Juodviršiui įgyjant bendrąją AB „Panevėžio keliai“ kontrolę negali būti įgyvendinta 

taip, kaip nurodyta Pranešime apie koncentraciją. Dėl šios priežasties, Pranešimo apie 

koncentraciją nagrinėjimo procedūra yra nutrauktina. Paaiškėjus Remigijaus Juodviršio teisių 

perėmėjui (-ams) ir jam (-iems) ketinant vykdyti koncentraciją, koncentracijoje dalyvaujantys 

asmenys turės pateikti naują pranešimą apie koncentraciją. 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 

9 straipsnio 2 dalimi ir 19 straipsnio 7 dalimi ir Konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. 

nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento 

patvirtinimo“ 8.25 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

Nutraukti pranešimo apie koncentraciją Remigijui Juodviršiui ir Gvidui Drobužui įgyjant 

bendrąją AB „Panevėžio keliai“ kontrolę nagrinėjimo procedūrą. 

 

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną 

mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba nuo jo paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje 

www.kt.gov.lt dienos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.  

  

 

 

 

 

 

Pirmininkas           Šarūnas Keserauskas 
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