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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL PROCEDŪROS NAGRINĖJANT PRANEŠIMĄ APIE KONCENTRACIJĄ TELIA 

LIETUVA, AB ĮSIGYJANT 100 PROC. UAB DUOMENŲ LOGISTIKOS CENTRO 

AKCIJŲ IR ĮGYJANT VIENVALDĘ ŠIOS BENDROVĖS KONTROLĘ 

NUTRAUKIMO  

  

2018 m. birželio 21 d. Nr. 1S-84(2018) 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2018 m. birželio 21 d. posėdyje išnagrinėjo 

klausimą dėl procedūros nagrinėjant pranešimą apie koncentraciją Telia Lietuva, AB įsigyjant 

100 proc. UAB Duomenų logistikos centro akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę 

nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

(1) 2018 m. vasario 20 d. Konkurencijos taryba gavo Telia Lietuva, AB pranešimą 

apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB Duomenų logistikos centro akcijų ir įgyjant 

vienvaldę šios bendrovės kontrolę (toliau – Pranešimas apie koncentraciją). 

(2) 2018 m. birželio 14 d. Konkurencijos taryba gavo Telia Lietuva, AB prašymą 

„Dėl Pranešimo apie koncentraciją Telia Lietuva, AB įsigyjant 100 proc. UAB Duomenų 

logistikos centro akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę nagrinėjimo procedūros 

nutraukimo“ (toliau – Prašymas), kuriame Telia Lietuva, AB prašo Konkurencijos tarybos 

nutraukti pranešimo apie koncentraciją Telia Lietuva, AB įsigyjant 100 proc. UAB Duomenų 

logistikos centro akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę nagrinėjimo procedūrą. Prie 

Konkurencijos tarybai pateikto Prašymo buvo pridėtas [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. 

 

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

(3) Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog pranešimas apie 

koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. 

Pranešimas apie koncentraciją pateikiamas po pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar 

turtą pateikimo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės ar teisės 

disponuoti tam tikru turtu įgijimo. Pranešimas apie koncentraciją gali būti pateiktas ir turint 

aiškius ketinimus sudaryti sutartį arba pateikti viešą siūlymą supirkti akcijas. 

(4) Vadovaujantis Konkurencijos tarybos 2015 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1S-

82/2015 patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos (toliau – 

Pranešimo apie koncentraciją tvarka) 38 punktu, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo 

procedūra nutraukiama Konkurencijos tarybos sprendimu, jeigu pranešimą apie koncentraciją 

pateikęs asmuo pateikia prašymą Konkurencijos tarybai dėl pranešimo apie koncentraciją 

nagrinėjimo procedūros nutraukimo ir įrodymus, jog atsisakė planų įgyvendinti koncentraciją, 

arba jeigu paaiškėja, jog ūkio subjektams nekyla pareiga Konkurencijos tarybai pranešti apie 

koncentraciją ir gauti leidimą. 
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(5) Atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo bei Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 

nuostatas ir Telia Lietuva, AB pateiktą Prašymą, o taip pat įvertinus Konkurencijos tarybai 

pateiktus įrodymus apie planų įgyvendinti Pranešime apie koncentraciją nurodomą 

koncentraciją atsisakymą bei [KOMERCINĖ PASLAPTIS], procedūra nagrinėjant pranešimą 

apie  koncentraciją Telia Lietuva, AB įsigyjant 100 proc. UAB Duomenų logistikos centro 

akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę nutrauktina. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 9 

straipsnio 2 dalimi ir Pranešimo apie koncentraciją tvarkos 38 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

Nutraukti pranešimo apie koncentraciją Telia Lietuva, AB įsigyjant 100 proc. UAB 

Duomenų logistikos centro akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę nagrinėjimo 

procedūrą. 

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, šis nutarimas 

neskundžiamas.  

 

 

 

Pirmininkas                                  (parašas)                                                 Šarūnas 

Keserauskas 


