
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ „INCHCAPE INTERNATIONAL 

HOLDINGS LIMITED“ ĮSIGYJANT 100 PROC. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS 

„KRASTA AUTO” (IR NETIESIOGIAI 100 PROC. UAB „KRASTA AUTO VILNIUS“), 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRASTA AUTO KAUNAS“ IR UAB „KRASTA 

AUTO KLAIPĖDA“ AKCIJŲ BEI ĮGYJANT VIENVALDĘ ŠIŲ BENDROVIŲ 

KONTROLĘ (TOKIU BŪDU ĮGYJANT „BMW“, „BMW MOTORRAD“, „MINI“ IR 

„ROLLS ROYCE“ VERSLĄ) 

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 1S-175 (2018) 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2018 m. gruodžio   d. posėdyje išnagrinėjo klausimą 

dėl leidimo vykdyti koncentraciją „Inchcape International Holdings Limited“ (registracijos kodas 

Jungtinėje Karalystėje: 03580629) įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės bendrovės „KRASTA 

AUTO” (kodas: 121981098) (ir netiesiogiai 100 proc. UAB „Krasta Auto Vilnius“ (kodas: 

302693894), uždarosios akcinės bendrovės „Krasta Auto Kaunas“ (kodas: 135188342) ir UAB 

„Krasta Auto Klaipėda“ (kodas: 302697056) akcijų bei įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę.  

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

2018 m. gruodžio 3 d. Konkurencijos taryba gavo pranešimą apie ketinamą vykdyti 

koncentraciją „Inchcape International Holdings Limited“ įsigyjant 100 proc. uždarosios akcinės 

bendrovės „KRASTA AUTO” (ir netiesiogiai 100 proc. UAB „Krasta Auto Vilnius“), uždarosios 

akcinės bendrovės „Krasta Auto Kaunas“ ir UAB „Krasta Auto Klaipėda“ akcijų bei įgyjant 

vienvaldę šių bendrovių kontrolę (tokiu būdu įgyjant „BMW“, „BMW MOTORRAD“, „MINI“ ir 

„Rolls Royce“ verslą). 

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 „Inchcape International Holdings Limited“ įsigyjant 100 proc. 

uždarosios akcinės bendrovės „KRASTA AUTO” (ir netiesiogiai 100 proc. UAB „Krasta Auto 

Vilnius“), uždarosios akcinės bendrovės „Krasta Auto Kaunas“ ir UAB „Krasta Auto Klaipėda“ 

akcijų bei įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę (tokiu būdu įgyjant „BMW“,  

„BMW MOTORRAD“, „MINI“ ir „Rolls Royce“ verslą) pagal pateiktą pranešimą apie 

koncentraciją. 

 

  

 

Pirmininkas                         Šarūnas Keserauskas    


