Elektroninio dokumento nuorašas

Registracijos data 2019-12-19 Nr. 1S-158 (2019)

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ UAB „NERŪDINĖS MEDŽIAGOS“
ĮSIGYJANT 99,74 PROC. UAB „ŽEMAITIJOS KELIAI“ AKCIJŲ
2019 m. gruodžio 19 d.
Vilnius
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2019 m. gruodžio 19 d. posėdyje išnagrinėjo
klausimą dėl leidimo vykdyti koncentraciją UAB „Nerūdinės medžiagos“ (kodas 302834455)
įsigyjant 99,74 proc. UAB „Žemaitijos keliai“ (kodas 180264995) akcijų.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2019 m. lapkričio 19 d. Konkurencijos taryba gavo pranešimą apie ketinamą vykdyti
koncentraciją UAB „Nerūdinės medžiagos“ įsigyjant 99,74 proc. UAB „Žemaitijos keliai“ akcijų.
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 UAB „Nerūdinės medžiagos“ įsigyjant 99,74 proc. UAB
„Žemaitijos keliai“ akcijų pagal pateiktą pranešimą apie koncentraciją.
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Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Monika Dumbrytė-Ožiūnienė, Grupės vadovė, Teisės ir
konkurencijos politikos grupė

Sertifikatas išduotas

MONIKA DUMBRYTĖ-OŽIŪNIENĖ, Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-12-19 15:54:37 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-10-02 12:23:47 – 2021-10-01 12:23:47

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Šarūnas Keserauskas, Pirmininkas, Konkurencijos tarybos nariai

Sertifikatas išduotas

ŠARŪNAS,KESERAUSKAS LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-12-19 16:06:20 (GMT+02:00)
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XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-12-19 16:06:43 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-08-17 10:11:18 – 2024-08-15 23:59:59
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"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, į.k. 188668192 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:51:05 iki 2021-12-26
13:51:05
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