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įžvalgos faktainaujienos

Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT 
konferencija
Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvi-
rai su KT konkurencijos teisės konferencija. 
Konkurencijos tarybos ir advokatų kontoros 
SORAINEN surengto renginio dalyviai dis-
kutavo apie iššūkius elektroninėje erdvėje ir  
(r)evoliuciją atleidime nuo baudų.

Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas 
Keserauskas apžvelgė praėjusiųjų metų 
Konkurencijos tarybos atliktus 
svarbiausius tyrimus, renginio 
svečius supažindino su 2016 
metų veiklos prioritetais bei 
naujovėmis. 2016 metais pla-
nuojama atnaujinti atleidimo 
nuo baudų tvarką bei kainų 
palyginimo gaires, be to, 
pristatyti naująją Konkurenci-
jos tarybos svetainę, kuri leis 
vartotojams dar greičiau ir 
efektyviau pasiekti reikiamą 
informaciją. Šiais metais 
Konkurencijos taryba keti-
na pristatyti ir elektroninę 
pranešimo apie koncentraciją 

gegužės 17 d.

formą, kuri suteiks galimybę pranešimus apie 
koncentracijas teikti elektroniniu būdu.

Renginyje pranešimą apie Europos komisijos 
atliktą tyrimą apie elektroninę prekybą pristatė 
Rosario Rende Granata, EK atstovas. Konkuren-
cijos tarybos pirmininko pavaduotojas Elo-
nas Šatas aptarė dažniausiai pasitaikančią 
netinkamą praktiką elektroninėje erdvėje.
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Konkurencijos taryba 
kuria naudą tiek verslui, 

tiek vartotojams. Mes 
palaikome rinkas atviras 
ir siekiame, kad įėjimas į 

rinkas būtų palankus verslui 
ir tiems, kurie rinkoje veikia 

sąžiningai.

Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“

“

Antrojoje konferencijos dalyje dalyviai pirmieji 
galėjo susipažinti su siūlymais atleidimo nuo 
baudų tvarkos projekte. Konkurencijos tary-
bos narė Dina Lurje pristatė būsimas tvarkos 
naujoves bei Konkurencijos tarybos patirtį 
šioje srityje. Konferencijos pabaigoje renginio 
dalyviai turėjo galimybę pasikonsultuoti su KT 
atstovais įvairiais konkurencijos teisės taikymo 
klausimais kasdieninėje įmonių veikloje.

Konferencijoje iš viso dalyvavo daugiau 
nei 60 dalyvių iš skirtingų Lietuvos advokatų 
kontorų ir bendrijų, didžiausių Lietuvos įmonių.

#Atvirai su KT – institucijos ir privataus sekto-
riaus bendradarbiavimo projektas, skirtas or-
ganizuoti reguliarias diskusijų sesijas aktual-
iausiais konkurencijos teisės klausimais.

Konkurencijos tarybai - Lietuvos 
verslo konfederacijos įvertinimas gegužės 20 d.

Konkurencijos tarybos pirmininkas 
Šarūnas Keserauskas buvo apdo-
vanotas Lietuvos verslo konfede-
racijos įsteigtu „Garbės ženklu“. 
Apdovanojimas skirtas už aktyvų ir 
konstruktyvų bendradarbiavimą su 
verslu įgyvendinant konkurencijos 
teisės politiką.

Šį apdovanojimą priimu kaip ženklą, kad 

verslas pasitiki Konkurencijos taryba. 

Pasitikėjimas institucija, galinčia skirti 

sankcijas už konkurencijos ribojimą, yra 

svarbus: jis padeda įmonėms laikytis 

konkurencijos taisyklių, o dėl to naudą 

gauna visi – ir verslas, ir vartotojai. 

Šarūnas Keserauskas, 

Konkurencijos tarybos pirmininkas

“

“
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LVAT patvirtino Konkurencijos tary-
bos išvadas dėl kelionių agentūrų 
kartelio gegužės 3 d.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas (LVAT) patvirtino, kad Konkurencijos 
taryba pagrįstai nustatė Lietuvos kelionių 
agentūrų ir sistemos administratoriaus E-TURAS 
dalyvavimą kartelyje. Teismas pažymėjo, kad 
įmonės, žinojusios apie nuolaidos ribojimą in-
ternetu parduodamoms kelionėms, bet ir to-
liau naudojusios sistemą bei nebyliai pritarda-
mos tokiai iniciatyvai pažeidė konkurencijos 
teisę.

Kai kurių kelionių agentūrų atžvilgiu LVAT pa-
naikino kaltinimus dėl dalyvavimo kartelyje, 
nes nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, 
kad įmonės žinojo apie nuolaidos ribojimą, 
taikomą E-TURAS sistemoje. LVAT taip pat 
daliai įmonių sumažino Konkurencijos tary-
bos paskirtas baudas. Kitai daliai įmonių LVAT 
paliko Konkurencijos tarybos paskirtas bau-
das, kurias pirmosios instancijos teismas buvo 
nepagrįstai sumažinęs.

Konkurencijos Taryba 2012 m. birželio 7 d. 
priėmė nutarimą, kad 29 kelionių agentūros, 
užsakymo internetu sistemoje E-TURAS deri-
nusios savo veiksmus dėl vartotojams taikomų 
nuolaidų, pažeidė konkurencijos teisę. 
Konkurencijos Taryba visoms draudžiamo 

susitarimo dalyvėms skyrė daugiau nei 1,5 
milijonų eurų baudų. Bendrovės Konkurenci-
jos tarybos nutarimą apskundė teismui. LVAT 
nagrinėjamą bylą sustabdė ir 2014 m. sausio 
17 d. pateikė prašymą ESTT priimti prejudicinį 
sprendimą dėl įmonių atsakomybės už 
dalyvavimą draudžiamame susitarime.

ESTT nuomone, pranešimo apie nuolaidas 
išsiuntimas sistemoje ar techninis nuolaidos apri-
bojimas galėjo reikšti suderintus veiksmus tarp 
įmonių, kurios žinojo apie sisteminio pranešimo 
turinį ir neprieštaravo nuolaidos apribojimui, 
t.y. nebyliai prisijungė prie susitarimo apriboti 
nuolaidas.

Ši LVAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Ši byla – pirmoji Konkurencijos tarybos 
byla pasiekusi ESTT. Tai patvirtina, jog 

elektroninė erdvė kelia naujus iššūkius ne 
tik verslui, konkurencijos priežiūros insti-
tucijoms, bet ir teismams. Kaip ir visos ki-
tos institucijos privalome reaguoti į greitai 
kintančias rinkos sąlygas, technologinę 
pažangą.   Tai, kad LVAT iš esmės pa-

tvirtino KT nustatytą kartelį – reikšmingas 
KT profesionalumo įrodymas. Taip pat 
suprantame, jog Konkurencijos taryba 

ir toliau turi pareigą vadovautis aukštais 
įrodinėjimo standartais, siekdama įrodyti 
įmonių dalyvavimą kartelyje. LVAT ir ESTT 

pateiktos išvados – naudingos ir ver-
slui, veikiančiam elektroninėje erdvėje. 

Besivystanti teisminė praktika padės 
įmonėms geriau suprasti konkurencijos 

taisykles elektroninėje erdvėje.

Elonas Šatas, 
Konkurencijos tarybos 

pirmininko pavaduotojas

“

“
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LVAT: vidaus sandoriai - tik paisant 
konkurencijos teisės rekalavimų gegužės 30 d.

Lietuvos Vyriausiasis Administracinis teis-
mas  (toliau – LVAT) atmetė Vilniaus rajono 
savivaldybės skundą (toliau – Savivaldybė), 
kuriuo Savivaldybė prašė panaikinti Konkuren-
cijos tarybos 2013 m. kovo 7 d. nutarimą.  Teis-
mas pripažino, kad Konkurencijos taryba tin-
kamai nustatė, kad Savivaldybė, pavedusi 
UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB 
„Nemėžio komunalininkas“ (toliau – Įmonėms) 
teikti komunalinių atliekų surinkimo ir transpor-
tavimo paslaugas, pažeidė konkurencijos 
teisę.

Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės 
taryba savo sprendimais be konkurenciją 
užtikrinančios procedūros teikti komunalinių 
atliekų tvarkymą pavedė Savivaldybės val-
domoms Įmonėms bei sudarė su jomis sutar-
tis dėl paslaugų teikimo penkeriems metams 
su galimybe šias sutartis pratęsti. Tokiu būdu 
Savivaldybė penkeriems metams suteikė 
Įmonėms išimtines teises teikti komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas. Konkurentams 
nebuvo leista varžytis dėl teisės teikti šias 
paslaugas, o Savivaldybei sudarius sutartis 

su Įmonėmis, konkurentai prarado galimybę 
teikti šias paslaugas Vilniaus rajone sutartyse 
nustatytą laikotarpį.

LVAT atmetė Vilniaus rajono savivaldybės ar-
gumentus ir pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų 
įstatyme numatyta galimybė sudaryti vidaus 
sandorius nereiškia, kad neturi būti paisoma 
konkurencijos teisės reikalavimų. Be to, Teis-
mas nenustatė jokių aplinkybių, kad sprendi-
mas pavesti teikti komunalinių atliekų surin-
kimo ir transportavimo paslaugas minėtoms 
bendrovėms galėjo buvo objektyviai būtinas. 
Atsižvelgiant į visas aplinkybes, LVAT teisėjų 
kolegija patvirtino Konkurencijos tarybos 
argumentus ir pripažino, kad Savivaldybė 
pavedusi Įmonėms teikti komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas neužtikrino 
vienodų konkurencijos sąlygų varžytis kitoms 
įmonėms ir taip šioje rinkoje visiškai panaikino 
konkurenciją.

2015 m. teismai patvirtino 87 procentus 
Konkurencijos tarybos nutarimų. Šiemet teis-
mai  jau patvirtino, kad 6 Konkurencijos tary-
bos sprendimai iš esmės buvo pagrįsti.

Naujose Europos komisijos gairėse 
- daugiau aiškumo apie valstybės 
pagalbos sąvoką gegužės 30 d.

2016 m. gegužės 19 d. Europos Komisija 
paskelbė Gaires dėl valstybės pagalbos 
sąvokos. Gairėse pateikiami kriterijai ir jų 
išaiškinimai, kada valstybės parama gali būti 
laikoma valstybės pagalba.

Gairės parengtos susisteminus ilgametę Eu-
ropos Sąjungos teismų ir Europos Komisijos 
sprendimų priėmimo praktiką bei valstybėms 

kylančius neaiškumus dėl valstybės pagal-
bos vertinimo. Tikimasi, kad Gairės padės 
viešosioms institucijoms ir ūkio subjektams 
paprasčiau įvertinti, kada valstybės paramos 
priemonės yra laikomos arba nelaikomos 
valstybės pagalba bei prisidės prie nuoseklesnio 
valstybės pagalbos sąvokos taikymo Europo-
je.
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Konkurencijos taryba primena, kad nuo 
gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos  
Respublikos mažmeninės prekybos įmonių 
nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (tol-
iau – Įstatymas, MPĮNVDĮ) redakcija. Didžiausia 
Įstatymo naujovė – galimybė įslaptinti tiekėjo 
tapatybę.

Konkurencijos taryba, vadovaudamasi 
MPĮNVDĮ kasmet rengia Įstatymo stebėsenos 
pažymą. Apibendrinus ketverių metų 
apklausų duomenis, KT iniciatyva buvo 
pasiūlyti ir įsigaliojo šie Įstatymo pakeitimai:
• maisto prekių ir gėrimų tiekėjai įgyja teisę 

pateikti Konkurencijos tarybai skundą 
dėl nesąžiningų didžiųjų prekybos tinklų 
veiksmų ir prašyti neatskleisti besikreipu-
siojo tapatybės;

• draudžiama sieti prekių kainas ir tiekimo 
sąlygas su tiekėjo taikomomis prekių kai-
nomis ir tiekimo sąlygomis tretiesiems as-
menims;

• Įstatymo stebėsenos pažyma bus teikiama kas 
dvejus metus, o tai sumažins administracinę 
naštą ir tiekėjams, ir mažmeninės prekybos 
įmonėms.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad 
per šešerius Įstatymo stebėjimo metus nėra 

gavusi nei vieno tiekėjo skundo dėl Lietu-
voje mažmeninės prekyboje didelę rinkos 
galią turinčių bendrovių veiksmų. Vis dėlto,  
reaguodama  į tiekėjų kasmet išsakomas pa-
stabas, Konkurencijos taryba savo iniciatyva 
atliko penkis tyrimus, kurių metu nustatyti ke-
turi Įstatymo pažeidimai.

Su nauja Lietuvos Respublikos mažmeninės 
prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų drau-
dimo įstatymo redakcija galite susipažinti čia.

Tiekėjams - įstatymo galimybė  
aktyviau ginti interesus santykiuose 
su prekybininkais gegužės 20 d.

Kviečiame tiekėjus aktyviai naudotis 
nauja Įstatymo galimybe anonimiškai 
pateikti skundą ir drąsiai ginti savo in-
teresus santykiuose su mažmeninės 

prekybos įmonėmis. Tikimės, kad 
įstatymo pataisos užtikrins geresnę 
tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių 

mažmeninės prekybos įmonių interesų 
pusiausvyrą ir skatins veiksmingą 

konkurenciją.

Elonas Šatas, 
Konkurencijos tarybos 

pirmininko pavaduotojas

“

“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E0162CE3FB9/YJYilKyeye
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Konkurencijos taryba: Kauno m. 
savivaldybė privilegijavo savival-
dybės įmonę „Kapinių priežiūra“gegužės 3 d.

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Kau-
no miesto savivaldybės sprendimų, susijusių 
su Kauno miesto kapinių priežiūros ir laido-
jimo paslaugų teikimo organizavimu, atitikties 
Konkurencijos įstatymui.

Konkurencijos Taryba nustatė, kad Kauno m. 
savivaldybės priimti sprendimai, kuriais SĮ 
„Kapinių priežiūra“ suteiktos išimtinės teisės 
teikti kapinių priežiūros, vienišo ar neatpažinto 
žmogaus palaikų laidojimo ir žmogaus 
palaikų pirminio vežimo ir laikymo paslaugas, 
pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
nuostatas. Be konkurso ar kitos konkurencin-
gos procedūros su savivaldybės įmone 2008, 
2013 ir 2015 metais sudarytos sutartys užkirto 
kelią potencialiems savivaldybės įmonės 
konkurentams varžytis dėl šių paslaugų teiki-
mo ir privilegijavo SĮ „Kapinių priežiūra“.

Konkurencijos taryba įpareigojo Kauno mies-
to savivaldybę  per 3 mėnesius nuo nutarimo 
paskelbimo dienos panaikinti konkurenciją 
ribojančius sprendimus.

Konkurencijos taryba ne kartą  atkreipė 
dėmesį į neslopstantį savivaldybių norą 
proteguoti savas įmones ir sudaryti joms 

išskirtines sąlygas dalyvauti rinkose, 
kuriose ir taip netrūksta  dalyvių. Tikiuosi, 

kad Kauno m. savivaldybė atsižvelgs 
į Konkurencijos tarybos įpareigojimus 

ir  nedelsdama panaikins konkurenciją 
ribojančius bei privačius ūkio subjektus 

diskriminuojančius sprendimus.

Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“
“

Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą 
dėl cemento gamybos ir prekybos 
veikla užsiimančių įmonių veiksmų gegužės 17 d.

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi įrodymus 
dėl cemento gamyba ir prekyba Lietuvoje 
užsiimančių bendrovių galimai konkurenciją 
ribojančių veiksmų, tyrimą nutraukė.

Konkurencijos taryba tyrimą atliko įtarus, 
kad bendrovė HeidelbergCement Northern 
Europe AB (toliau – HeidelbergCement), 
įgydama AB „Akmenės cementas“ akcijų ir 
teisę vetuoti tam tikrus valdybos sprendimus, 

įgyvendino koncentraciją, nepranešusi apie 
ją Konkurencijos tarybai ir negavusi leidimo. 
Tyrimo metu taip pat buvo nagrinėjama, ar  
AB „Akmenės cementas“ atskleidė bendrovės 
valdyboje esančiam HeidelbergCement  
atstovui strateginę informaciją apie 
bendrovės veiklą, ir ar tokie bendrovių veiks-
mai gali būti laikomi konkurenciją ribojančiu 
susitarimu ar suderintais veiksmais.
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Konkurencijos taryba įvertinusi tai, kad Hei-
delbergCement nesinaudojo turėtomis 
veto teisėmis bei pateikė dokumentus, 
pagrindžiančius, jog susiaurino jam, kaip 
akcininkui, priklausančių teisių apimtį ir  
AB „Akmenės cementas“ valdybos narį 
pakeitė asmeniu, nesusijusiu su Heidel-
bergCement, tyrimą nutraukė. Konkurencijos 

tarybos nuomone, tyrimo tęsimas neturėtų 
reikšmingos įtakos veiksmingai konkurencijai.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad 
gavusi naujų duomenų, jog HeidelbergCe-
ment gali daryti lemiamą įtaką AB „Akmenės 
cementas“ veiklai ar kad jam yra prieinama 
strateginio pobūdžio informacija apie AB 
„Akmenės cementas“, tyrimą gali atnaujinti.

Konkurencijos taryba: klasifikuotų 
skelbimų svetainių susijungimas 
apribojo konkurenciją gegužės 6 d.

Konkurencijos tary-
ba atsisakė suteikti 
leidimą koncen-
tracijai AS Eesti Mee-
dia įsigijus 100 proc. 
AllePAL OÜ akcijų. 
KT nustatė, jog dėl 
įvykdytos koncen-
tracijos klasifikuotų 
nekilnojamojo turto ir 
transporto priemonių 
skelbimų rinkose 
Lietuvoje buvo itin 
apribota konkuren-
cija.

Su AS Eesti Meedia 
susijusi UAB „Plius“ ir 
UAB „Vertikali medi-
ja“ bei su AllePAL 
OÜ susijusi UAB „Diginet LT“ yra didžiausios 
klasifikuotų nekilnojamojo turto ir transpor-
to priemonių skelbimų interneto svetainių 
valdytojos Lietuvoje, valdančios www.skel-
biu.lt, www.auto.plius.lt, www.autogidas.lt,  
www.domo.plius.lt, www.aruodas.lt skelbimų 
portalus. Kilus įtarimų, kad 2014 m. AS Eesti 
Meedia  įgijus bendrovę AllePAL OÜ, galėjo 
būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti 
padėtis ar apribota konkurencija,  KT savo 
iniciatyva įpareigojo bendroves pateikti 
pranešimą apie koncentraciją. Išnagrinėjusi 

pranešimą, KT nustatė, 
kad bendrovių susi-
jungimas panaikino 
buvusią konkurenciją 
tarp skelbimų portalų, 
o po koncentracijos 
susijungusios bendrovės 
pakėlė klasifikuotų 
nekilnojamojo turto ir 
transporto priemonių 
skelbimų kainas.

Konkurencijos taryba 
taip pat išnagrinėjo AS 
Eesti Meedia prašymą 
nutraukti koncentracijos 
nagrinėjimo procedūrą 
atsižvelgiant į tai, kad 
š. m. balandžio 26 d. 
UAB „Vertikali medija“ 

akcijos buvo perleistos tretiesiems asmen-
ims. Atsižvelgdama į tai, kad koncentracijos 
dalyviai duomenis apie svetainių valdymo 
pasikeitimus pateikė likus vos šešioms darbo 
dienoms iki koncentracijos nagrinėjimo termi-
no pabaigos, Konkurencijos taryba neturėjo 
galimybės surinkti reikiamų duomenų ir 
įvertinti, ar UAB „Vertikali medija“ akcijų par-
davimas pašalino Konkurencijos tarybos 
nustatytas konkurencijos problemas, todėl 
AS Eesti Meedia prašymo nutraukti koncen-
tracijos nagrinėjimą netenkino.

Mūsų siekis – kuo konkurencingesnė 
rinka ir didesnė nauda vartotojams. 
Detaliai išnagrinėjome klasifikuotų 

skelbimų svetaines valdančių bendrovių 
koncentraciją ir atsisakėme duoti 

leidimą. Esame įsitikinę, kad įvykdyta 
koncentracija panaikino svarbią 

konkurencinę jėgą skelbimų rinko-
je – susijungusios bendrovės įgijo 

dominuojančią padėtį, dėl ko buvo 
apribotos kitų rinkos žaidėjų galimybės 
patekti į rinką, o klasifikuotų skelbimų 

kainos vartotojams pakilo.

Šarūnas Keserauskas, 
Konkurencijos tarybos pirmininkas

“

“
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Konkurencijos taryba per pastaruosius pen-
kerius metus išdavė 158 leidimus įmonių kon-
centracijoms. Per šį laikotarpį vienai kon-
centracijai buvo atsisakyta išduoti leidimą, 
trims koncentracijoms buvo suteikti leidimai 
tik po to, kai įmonės prisiėmė konkurencijos 
problemas šalinančius įsipareigojimus, o pen-
kiais atvejais koncentracijos dalyviams buvo 
išsiųstos išvados, kad jų planuojamos koncen-
tracijos rinkoje apribotų koncentraciją ir visais 
šiais penkiais atvejais įmonės atsisakė savo 
planų vykdyti koncentracijas.

Pastabos
Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungi-
asi įmonės arba kai įmonė(s) ar fizinis asmuo, 
turintis vienos ar kelių įmonių ar ūkio subjektų 
kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. 
Kadangi dėl šių veiksmų rinkoje gali būti itin 
apribota veiksminga konkurencija, kontrolę 
įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, 
kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme 
nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui 
privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. 
Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik 
tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai 
nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

Pirmosios instancijos teismas pritarė 
Konkurencijos tarybos sprendimui 
neleisti koncentracijos salyklo rinkoje

gegužės 19 d.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 
(toliau – VAAT) 2016 m. gegužės 16 d. spren-
dimu atmetė Viking Malt Oy skundą dėl 
Konkurencijos tarybos sprendimo, kuriuo Ben-
drovei neleista įsigyti UAB „Maltosa“.

2015 m. spalio 16 d. Konkurencijos taryba 
nustatė, kad Viking Malt Oy ir UAB „Malto-
sa“ yra vienintelės pilzeno salyklo gaminto-
jos Lietuvoje, tiekiančios salyklą alaus daryk-
loms. Bendrovės rinkoje aktyviai konkuruoja 
tarpusavyje, o tai garantuoja konkurencin-
gas pilzeno salyklo pardavimo kainas Lietu-
vos alaus gamintojams. Konkurencijos ta-
ryba pažymėjo, kad bendrovių susijungimas 

panaikintų esamą veiksmingą konkurenciją, 
todėl po koncentracijos susijungęs ūkio sub-
jektas galėtų pakelti pilzeno salyklo kainas.

Išnagrinėjęs skundą, VAAT pritarė visiems 
Konkurencijos tarybos argumentams ir 
pažymėjo, kad suteikus koncentracijos 
leidimą, Viking Malt Oy įgytų dominuojančią 
padėtį pilzeno salyklo gamybos ir pardavimo 
rinkoje Lietuvoje, kuri leistų Bendrovei riboti 
konkurenciją rinkoje.

Teismo sprendimas yrauns apskųstas Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui.

Koncentracijos
Gegužės 4 d. Konkurencijos taryba leido SM VII B.V. 
įsigyti 100 proc. AS Starman akcijų ir taip įgyti vienvaldę 
minėtos bendrovės kontrolę.

Gegužės 9 d. Konkurencijos taryba leido UAB „Bitė 
Lietuva“ įsigyti 54,28 proc. (kartu su turimomis akcijo-
mis iš viso – 100 proc.) UAB „Spainetos prekybos siste-

ma“ akcijų ir taip įgyti vienvaldę minėtos bendrovės 
kontrolę.

Gegužės 10 d. Konkurencijos taryba leido akcinei ben-
drovei „Invalda privatus kapitalas“ įsigyti 67,11 procen-
tus uždarosios akcinės bendrovės „ŠVYTĖJIMAS“ akcijų 
ir įgyti vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.


