
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL PROCEDŪROS NAGRINĖJANT PRANEŠIMĄ APIE KONCENTRACIJĄ 

MM GRUPP OÜ ĮSIGYJANT 51 PROC. (KARTU SU TURIMOMIS AKCIJOMIS 

100 PROC.) FORUM CINEMAS LITHUANIA OÜ AKCIJŲ IR TOKIU BŪDU 

NETIESIOGIAI ĮGYJANT FORUM CINEMAS LITHUANIA OÜ LIETUVOS FILIALO 

KONTROLĘ NUTRAUKIMO 
  

2021 m. spalio 14 d.  

Vilnius 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2021 m. spalio 14 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl procedūros nagrinėjant pranešimą apie koncentraciją MM Grupp OÜ įsigyjant 51 proc. 

(kartu su turimomis akcijomis 100 proc.) Forum Cinemas Lithuania OÜ akcijų ir tokiu būdu 

netiesiogiai įgyjant Forum Cinemas Lithuania OÜ Lietuvos filialo kontrolę (toliau – Pranešimas) 

nutraukimo.  

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė :  

 

(2) Pranešimas buvo gautas 2021 m. kovo 8 d. Apie gautą Pranešimą buvo paskelbta 

Konkurencijos tarybos interneto svetainėje 2021 m. kovo 16 d.1  

(3) 2021 m. balandžio 6 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-31 (2021) Pranešimo 

nagrinėjimo terminas buvo pratęstas Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytam 

laikotarpiui. Pranešimą pateikusių ūkio subjektų sutikimu 2021 m. liepos 13 d. Konkurencijos tarybos 

nutarimu Nr. 1S-73 (2021) Pranešimo nagrinėjimo terminas buvo pratęstas Konkurencijos įstatymo 

11 straipsnio 7 dalyje nustatytam laikotarpiui. 

(4) Pranešimo nagrinėjimo metu Konkurencijos taryba gavo suinteresuotų asmenų 

argumentuotas nuomones dėl galimo neigiamo numatomos vykdyti koncentracijos poveikio kino 

filmų rodymo ir kino filmų platinimo rinkose.  

(5) Pranešimo nagrinėjimo metu gauti paaiškinimai ir kita Pranešimui nagrinėti reikalinga 

informacija iš koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų, kino filmų rodymo ir kino filmų platinimo 

veiklą vykdančių ūkio subjektų, Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos bei nekilnojamo turto 

vystytojų.  

(6) Atsižvelgiant į koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų vykdomas veiklas, 

Pranešimo nagrinėjimo metu buvo atliekama galimo koncentracijos poveikio konkurencijai 

horizontaliai ir vertikaliai susijusiose kino filmų platinimo ir kino filmų rodymo rinkose analizė, 

atliekamas koncentracijos dalyvių pateiktų preliminarių įsipareigojimų, siekiančių pašalinti galimas 

konkurencijos problemas, vertinimas. 

(7) Siekdama visapusiškai įvertinti galimą koncentracijos poveikį nagrinėjamose rinkose, 

Konkurencijos taryba 2021 m. gegužės 7 d. kreipėsi į koncentracijoje dalyvaujančius ūkio subjektus, 

kad ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 17 d. pateiktų Pranešimo nagrinėjimui reikalingą informaciją. 

Atsižvelgiant į tai, kad per Konkurencijos tarybos nustatytą terminą koncentracijoje dalyvaujantys 

ūkio subjektai nepateikė visos Pranešimo nagrinėjimui reikalingos informacijos, vadovaujantis 

Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, pirmą kartą Pranešimo nagrinėjimo terminas buvo 

sustabdytas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki 2021 birželio 7 d. 

 
1 Konkurencijos tarybos interneto svetainė. Prieiga per internetą: https://kt.gov.lt/nagrinejamos-koncentracijos.  
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(8) Konkurencijos taryba 2021 m. liepos 22 d. nurodė koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio 

subjektams ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 26 d. pateikti papildomą Pranešimo nagrinėjimui 

reikalingą informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad per Konkurencijos tarybos nustatytą terminą 

koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai nepateikė visos Pranešimo nagrinėjimui reikalingos 

informacijos, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, antrą kartą Pranešimo 

nagrinėjimo terminas buvo sustabdytas nuo 2021 m. liepos 27 d. 

(9) Įvertinus tai, kad koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai iki šiol nėra pateikę 

Pranešimo nagrinėjimui reikalingos informacijos, o Pranešimo nagrinėjimo sustabdymo terminas 

faktiškai nėra pasibaigęs, bendra Pranešimo nagrinėjimo termino sustabdymo trukmė yra ilgesnė kaip 

trys mėnesiai. 

 

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

 

(10) Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konkurencijos taryba 

išnagrinėja pagal nustatytus reikalavimus pateiktus pranešimus apie koncentraciją ir priima šio 

įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus nutarimus ne vėliau kaip per keturis mėnesius, išskyrus 

atvejus, kai šis terminas sustabdomas pagal šio straipsnio 6 dalį ar pratęsiamas pagal šio straipsnio 

7 dalį. 

(11) Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu bendra 

pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino sustabdymo šios dalies pagrindu trukmė yra 

ilgesnė kaip trys mėnesiai, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo procedūra yra nutraukiama, 

koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai informuojami raštu apie koncentracijos nagrinėjimo 

procedūros nutraukimą ir laikoma, kad pranešimas apie koncentraciją nebuvo pateiktas.  

(12) Atsižvelgiant į tai, kad bendra Pranešimo nagrinėjimo sustabdymo trukmė yra ilgesnė 

nei trys mėnesiai, yra pagrindas Pranešimo nagrinėjimo procedūrą nutraukti. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 

Konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 8.14 punktu,  

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a :  

 

Nutraukti pranešimo apie koncentraciją MM Grupp OÜ įsigyjant 51 proc. (kartu su turimomis 

akcijomis 100 proc.) Forum Cinemas Lithuania OÜ akcijų ir tokiu būdu netiesiogiai įgyjant Forum 

Cinemas Lithuania OÜ Lietuvos filialo kontrolę nagrinėjimo procedūrą. 

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, šis nutarimas neskundžiamas. 

 

 

 

Pirmininkas Šarūnas Keserauskas 
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