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Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2022 m. gruodžio 9 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl leidimo vykdyti koncentraciją uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtam 

privataus kapitalo investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigyjant 100 proc. akcinės 

bendrovės „Eglės“ sanatorija (kodas 152038626), UAB „Namita“ (301026531) ir netiesiogiai per 

akcinę bendrovę „Eglės“ sanatorija uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šaltinis“ (kodas 

152846134) akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė :  

 

2022 m. rugpjūčio 9 d. Konkurencijos taryba gavo pranešimą apie ketinamą vykdyti 

koncentraciją uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtam privataus kapitalo investiciniam 

fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigyjant 100 proc. akcinės bendrovės „Eglės“ sanatorija, 

UAB „Namita“ ir netiesiogiai per akcinę bendrovę „Eglės“ sanatorija uždarosios akcinės bendrovės 

„Birštono šaltinis“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę. 

Konkurencijos tarybos 2022 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1S-101 (2022) pranešimo apie 

koncentraciją nagrinėjimo terminas buvo pratęstas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

11 straipsnio 2 dalyje numatytam keturių mėnesių laikotarpiui. 

 

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

 

Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba 

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 uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtam privataus 

kapitalo investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigyjant 100 proc. akcinės bendrovės 

„Eglės“ sanatorija, UAB „Namita“ ir netiesiogiai per akcinę bendrovę „Eglės“ sanatorija uždarosios 

akcinės bendrovės „Birštono šaltinis“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarųjų bendrovių kontrolę pagal 

pateiktą pranešimą apie koncentraciją. 

 

Pirmininkas                                                                                                           Šarūnas Keserauskas 
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