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LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ UAB „PHARNASANTA GROUP“
ĮSIGYJANT 100 PROC. AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS METROLOGIJOS
CENTRAS“ AKCIJŲ IR ĮGYJANT VIENVALDĘ PASTAROSIOS BENDROVĖS
KONTROLĘ
2021 m. liepos 20 d.
Vilnius
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2021 m. liepos 20 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą
dėl leidimo vykdyti koncentraciją UAB „Pharnasanta Group“ (kodas 304689987) įsigyjant 100 proc.
akcinės bendrovės „Vilniaus metrologijos centras“ (kodas 120229395, toliau – AB „Vilniaus
metrologijos centras“) akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2021 m. birželio 22 d. Konkurencijos taryba gavo pranešimą apie ketinamą vykdyti
koncentraciją UAB „Pharnasanta Group“ įsigyjant 100 proc. AB „Vilniaus metrologijos centras“
akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.
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 „Pharnasanta Group“ įsigyjant 100 proc. AB „Vilniaus
metrologijos centras“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę pagal pateiktą
pranešimą apie koncentraciją.
Pirmininkas

Šarūnas Keserauskas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 188668192, Jogailos
g. 14, Vilnius 01116

Dokumento pavadinimas (antraštė)

NUTARIMAS DĖL LEIDIMO VYKDYTI KONCENTRACIJĄ
UAB „PHARNASANTA GROUP“ ĮSIGYJANT 100 PROC.
AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS METROLOGIJOS
CENTRAS“ AKCIJŲ IR ĮGYJANT VIENVALDĘ
PASTAROSIOS BENDROVĖS KONTROLĘ

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-07-20 Nr. 1S-76 (2021)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Evelina Uogintaitė, Teisės grupės vadovė, Teisės grupė

Sertifikatas išduotas

EVELINA,UOGINTAITĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-07-20 16:05:51 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-04-03 17:36:55 – 2024-04-01 23:59:59

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

2021-07-20 16:34:58 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-07-20 16:35:12 (GMT+03:00)

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

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"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

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

–

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-07-20
16:35:45)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-07-20 16:35:45 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

