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NEKONFIDENCIALI ĮSIPAREIGOJIMŲ VERSIJA 
 

PRIEDAS NR. 1 
 

 
 
Bylos Nr. 17/17/2/1/05/34/015  
UAB „RIMI LIETUVA“ įsigyjant 100% UAB „PALINK“ akcijų ir vienvaldę šios bendrovės kontrolę  
 
 

UAB “RIMI LIETUVA” ĮSIPAREIGOJIMAI  
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBAI  

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 12 str. 1 d. 2 p., UAB „RIMI Lietuva“ 
prisiima šiuos įsipareigojimus prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą („Konkurencijos taryba“). 
Įsipareigojimai teikiami tam, kad įsigyjant iki 100% UAB „PALINK“ akcijų būtų užtikrintas Konkurencijos 
tarybos interesas apsaugoti konkurenciją lokalinėse mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis 
rinkose.  
 
Įsipareigojimai įsigalioja Konkurencijos tarybai priėmus sprendimą leisti vykdyti koncentraciją pagal 
Konkurencijos tarybos nustatytas sąlygas ir įsipareigojimus, kurie būtini užkirsti kelią galimos 
dominuojančios padėties sukūrimui ar sustiprinimui arba galimam esminiam konkurencijos ribojimui 
lokalinėse mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis rinkose, kaip kad nustatyta Konkurencijos 
tarybos Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d. 
koncentracijos nagrinėjimo išvadose („Išvados“).  
 
Žemiau suformuluoti išsamūs įsipareigojimai yra grindžiami keliais esminiais principais: 

 Norėdama įgyvendinti koncentraciją UAB „RIMI Lietuva“ turi užtikrinti UAB „RIMI Lietuva“ ir/ar 
UAB „PALINK“ kontroliuojamų parduotuvių verslo perleidimą tokia apimtimi, kuri numatyta šiuose 
Įsipareigojimuose; 

 [...]    

A. Sąvokos 
 
1. Įsipareigojimuose toliau nurodytos sąvokos turės šią reikšmę:  

 

[...]  [...]  

„Interesų Konfliktas“ bet koks interesų konfliktas, dėl kurio Patikėtinis negalėtų objektyviai ir 
nepriklausomai vykdyti Įsipareigojimuose numatytų pareigų, įskaitant 
situacijas kuomet vykdydamas Įsipareigojimuose numatytas pareigas 
Patikėtinis privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti 
pavedimą, kurie yra susiję ir su jo privačiais, profesiniais, komerciniais ar 
darbo interesais. 

„Įsigaliojimo Diena“ Nutarimo priėmimo diena. 

„Įsipareigojimai“ šie įsipareigojimai. 

„Koncentracija“ bet kurios dalies PALINK akcijų nuosavybės perleidimas RIMI arba 
PALINK kontrolės įgijimas bet kokiais kitais būdais; „kontrolės“ sąvoka 
aiškinama pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 3, 9 ir 11 dalies 
nuostatas.  

„Konkurencijos įstatymas“ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas Nr. VIII-1099. 

„Nutarimas“ Konkurencijos tarybos nutarimas leisti vykdyti Koncentraciją RIMI / 
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PALINK susijungimo byloje (Nr. M. 17/17/2/1/05/34/015) kartu su 
Konkurencijos tarybos nustatytomis sąlygomis ir įsipareigojimais, 
priimtas Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 12 str. 1 d. 2 p. 
pagrindu. 

„PALINK“  UAB “PALINK“, juridinio asmens kodas 110193723, registruotos 
buveinės adresas: Lentvario g. 33, Vilnius, Lietuva. 

„Patikėtinis“ vienas ar keli fiziniai ar juridiniai asmenys, kurį(-iuos) paskyrė RIMI bei 
patvirtino Konkurencijos taryba, ir kuris(-ie) turi įgaliojimus ir yra 
įpareigotas(-i) prižiūrėti, kaip RIMI laikosi Nutarime ir šiuose 
Įsipareigojimuose nustatytų sąlygų ir įpareigojimų. 

„Perleidimas“  Perleidžiamų Parduotuvių naudojimo ir/ar valdymo ir/ar disponavimo 
teisių perleidimas Pirkėjui. 

„Perleidimo Susitarimai“  bet kokie susitarimai tarp Šalių ir Pirkėjo(-ų) (kurie taip pat gali apimti ir 
trečiuosius asmenis), kuriais Perleidžiamos Parduotuvės bus perleistos 
Pirkėjui ar Pirkėjams, sudaromi pagal 5 punkte nustatytus reikalavimus.  

„Perleidžiamos 
Parduotuvės“ 

mažmeninės prekybos verslas, kurį Priede Nr. 1 nurodyta apimtimi RIMI 
įsipareigoja perleisti Pirkėjui ar Pirkėjams, įskaitant RIMI ar PALINK 
parduotuvių patalpų, viso Turto, kuris sudaro tokiose patalpose vykdomo 
verslo sudėtinę dalį [...].  

„Pirkėjas“ ar „Pirkėjai“ ūkio subjektas ar ūkio subjektai, kuriuos vadovaujantis Įsipareigojimų 26 
punkte nustatytais kriterijais, Konkurencijos taryba pripažįsta tinkamais 
Perleidžiamų Parduotuvių pirkėjais. 

[...] 

 
 
 

[...] 

„Reikalavimai Pirkėjui“  Įsipareigojimų 26 punkte nustatyti kriterijai, kuriuos turi atitikti Pirkėjas. 

„RIMI“ UAB „RIMI Lietuva“, juridinio asmens kodas 123715317, registruotos 
buveinės adresas: Kedrų g. 4, Vilnius, Lietuva. 

„Susijusios Įmonės“  Šalių ir/arba Šalis kontroliuojančių subjektų kontroliuojamos įmonės; 
„kontrolės“ sąvoka aiškinama pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 
3, 9 ir 11 dalies nuostatas. 

„Šalys“  RIMI ir/arba PALINK, priklausomai nuo konteksto. 

„Turtas“ 5.4 punkte nurodytos apimties turtas, kuris galėtų būti perleidžiamas 
Pirkėjui kartu su Perleidžiamų Parduotuvių patalpomis. 

 
B. Įsipareigojimai ir Perleidžiamos Parduotuvės  

2. Siekdama išsaugoti veiksmingą konkurenciją, RIMI įsipareigoja iki [...] užtikrinti Priede Nr. 1 nurodytos 
apimties parduotuvių perleidimą.  

3. Koncentracija galės būti įgyvendinta, kai RIMI ir/ar PALINK sudarys Priede Nr. 1 nurodytos apimties 
teisiškai įpareigojančius Perleidimo Susitarimus su Konkurencijos tarybos patvirtintu Pirkėju ar 
Pirkėjais. Jeigu šios sąlygos nebus įgyvendintos iki [...] įgyvendinti Koncentracijos nebus galima. 

4. [...].  
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5. Perleidimas turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas: 

5.1. Priede Nr. 1 nurodytos apimties Perleidimas gali būti įgyvendinamas perleidžiant vieną arba 
kelias Perleidžiamas Parduotuves vienam ar keliems Pirkėjams; 

5.2. Perleidimas gali būti atliekamas bet kokiais susitarimais, kurių pagrindu (i) Šalys nutrauktų savo 
vykdomą prekybą kasdienio vartojimo prekėmis Perleidžiamų Parduotuvių patalpose; ir (ii) tokį 
Perleidžiamų Parduotuvių verslą perimtų Konkurencijos tarybos patvirtintas Pirkėjas arba 
Pirkėjai. 

Siekiant aiškumo bus laikoma, kad Perleidimas inter alia gali būti vykdomas (i) perleidžiant Šalių 
nuomos sutartyse numatytas teises ir pareigas ir/arba (ii) subnuomojant Perleidžiamų 
Parduotuvių patalpas; ir/arba (iii) Šalims nutraukiant esamas, o Pirkėjui sudarant naujas 
nuomos sutartis [...]. 

Pirkėjams bus pasiūlyta galimybė perimti Šalių teisę naudotis Perleidžiamų Parduotuvių 
patalpomis mažiausiai tokiam laikotarpiui, kurį RIMI ar PALINK yra įsipareigojusi nuomotis 
patalpas iš atitinkamų patalpų nuomotojo. Pirkėjų pageidavimu, teisė naudotis Perleidžiamų 
Parduotuvių patalpomis gali būti suteikiama ir trumpesniam terminui.   

5.3. Su Pirkėju sudaromi Perleidimo Susitarimai numatys Pirkėjo pareigą Perleidžiamose 
Parduotuvėse vykdyti mažmeninę prekybą kasdienio vartojimo prekėmis.  

5.4. Pirkėjams bus pasiūlyta galimybė įsigyti atitinkamoje Perleidžiamoje Parduotuvėje naudotą 
materialų turtą (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant lentynas, šaldytuvus, vaizdo stebėjimo 
sistemas, kasos įrangą, banko kortelių skaitytuvus, parduotuvėse vykdomai maisto gamybai 
skirtą įrangą, prekių sandėliavimui naudojamą įrangą, prekių vežimėlius ar krepšelius ir/arba kitą 
įrangą) kuris sudaro sudėtinę mažmeninės prekybos verslo, vykdomo konkrečiose 
Perleidžiamose Parduotuvėse dalį, išskyrus: 

5.4.1. turtą, kurio perleidimui reikalingas trečiųjų asmenų sutikimas, kurio Šalys neturi galimybės 
gauti, įdėdamos protingas pastangas; arba 

5.4.2. turtą, kurio perleidimas pažeistų intelektinės nuosavybės teises.  

Siekiant aiškumo numatoma, kad programinė įranga ir IT sistemos nebus laikomos sudėtine 
Perleidžiamų Parduotuvių dalimi.  

6. Įgyvendinus Koncentraciją Pirkėjams bus sudaryta galimybė visiems Perleidžiamų Parduotuvių 
darbuotojams pasiūlyti pereiti dirbti Pirkėjui sudarant darbdavių susitarimą dėl darbuotojų perkėlimo. 
[...] 

7. [...] 

8. RIMI užtikrins, kad nuo Įsigaliojimo Dienos iki Perleidimo Šalys susilaikytų nuo bet kokių veiksmų, 
kurie galėtų padaryti reikšmingą neigiamą poveikį Perleidžiamų Parduotuvių vertei ar 
konkurencingumui. RIMI taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad abi Šalys susilaikytų nuo mažmeninės 
prekybos Perleidžiamose Parduotuvėse nutraukimo, nebent tokio nutraukimo reikalautų išskirtinės 
aplinkybės (pvz. saugumas, atsakingų institucijų reikalavimas, kt.). 

9. Perleidžiamų Parduotuvių patalpose RIMI ir Susijusios Įmonės negalės vykdyti mažmeninės prekybos 
kasdienio vartojimo prekėms veiklos 10 metų po Perleidimo įgyvendinimo. Tačiau RIMI ir toliau galės 
išlaikyti Perleidžiamų Parduotuvių patalpų nuosavybės arba nuomos teisę. RIMI prašymu 
Konkurencijos taryba gali panaikinti tokį draudimą atsižvelgdama į pokyčius atitinkamoje rinkoje, kurie 
įvyko po Perleidimo įgyvendinimo.   

10. RIMI negali subnuomos pagrindais išsinuomoti patalpų iš Pirkėjo, jeigu tokios Pirkėjo 
subnuomojamos patalpos patektų į Konkurencijos tarybos apibrėžtą atitinkamo Pirkėjo perimamų 
Perleidžiamų Parduotuvių aprėpties zoną. Toks draudimas galioja 5 metus nuo Perleidimo 
įgyvendinimo. RIMI prašymu Konkurencijos taryba gali panaikinti tokį draudimą atsižvelgdama į 
pokyčius atitinkamoje rinkoje, kurie įvyko po Perleidimo įgyvendinimo. Siekiant aiškumo numatoma, 
kad šis įsipareigojimas neriboja RIMI galimybės konkuruoti dėl Perleidžiamų Parduotuvių aprėpties 
zonose esančių patalpų, kurias anksčiau naudojo Pirkėjas, nuomos, jeigu pasibaigus nuomos 
sutarčiai nuomotojas vykdo nuomininko parinkimo procesą. 



13 
 

C. Patikėtinis 

11. Per 1 savaitę nuo Įsigaliojimo dienos RIMI pateiks mažiausiai dvi Patikėtinio kandidatūras 
Konkurencijos tarybos patvirtinimui. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Konkurencijos tarybos 
patvirtinimo RIMI paskirs Patikėtinį, kuris vykdys Įsipareigojimuose numatytas Patikėtinio funkcijas. 
Per 1 savaitę nuo Patikėtinio paskyrimo RIMI pateiks Konkurencijos tarybos suderinimui susitarimo 
su Patikėtiniu projektą. Susitarimas su Patikėtiniu privalo numatyti visas nuostatas, kurios yra 
reikalingos Patikėtiniui tam, kad jis galėtų įgyvendinti šiuose Įsipareigojimuose numatytas užduotis. 
Sutartis su Patikėtiniu sudaroma per 2 darbo dienas nuo to momento, kai Konkurencijos taryba 
patvirtina susitarimo su Patikėtiniu projektą.   

12. Konkurencijos taryba turi teisę patvirtinti arba atmesti siūlomas Patikėtinio kandidatūras ir patvirtinti 
Patikėtinio įgaliojimus su bet kokiais pakeitimais, kurie Konkurencijos tarybos požiūriu yra reikalingi 
tam, kad Patikėtinis galėtų įgyvendinti jam keliamus uždavinius. Jeigu Konkurencijos taryba patvirtina 
tik vieną kandidatūrą, RIMI turės paskirti tokį Patikėtinį suteikdama Konkurencijos tarybos patvirtintus 
įgaliojimus. Jeigu Konkurencijos taryba patvirtins daugiau nei vieną kandidatūrą, RIMI turės teisę 
pasirinkti iš visų Konkurencijos tarybos patvirtintų kandidatų. Jeigu Konkurencijos taryba atmes visas 
kandidatūras, RIMI pateiks naujas Patikėtinio kandidatūras per 7 dienas nuo Konkurencijos tarybos 
sprendimo atmesti RIMI pasiūlytas kandidatūras priėmimo, o Patikėtinio patvirtinimo procedūra bus 
kartojama iš naujo. Jeigu Konkurencijos taryba atmes visas pasiūlytas Patikėtinio kandidatūras po 
antrojo pateikimo, Patikėtinį nurodys Konkurencijos taryba, kurį RIMI turės paskirti suteikdama jam 
Konkurencijos tarybos patvirtintus įgaliojimus. 

13. Patikėtinis privalo būti nepriklausomas nuo Šalių ir su jomis Susijusių Įmonių ir turėti reikiamą 
kvalifikaciją tam, kad galėtų įgyvendinti Patikėtiniui priskirtus įgaliojimus. Konkrečiai, Patikėtinis turi 
turėti pakankamą patirtį dirbdamas kaip verslo konsultantas ir patardamas klientams mažmeninės 
prekybos verslo pirkimo ar pardavimo sandoriuose, ir būti susipažinęs su esminiais konkurencijos 
teisės reikalavimais. Patikėtinis turi turėti pakankamą patirtį ir kvalifikaciją, kurios reikia siekiant 
įvertinti potencialių Pirkėjų atitikimą Reikalavimams Pirkėjui bei kitą Konkurencijos tarybai RIMI 
teikiamą informaciją susijusią su parduotuvių perleidimu. Patikėtinis turi neturėti Interesų konflikto ir 
vengti rizikos į jį patekti.  

14. Gavęs atskirą Konkurencijos tarybos sutikimą, specialios patirties reikalaujančių užduočių atlikimui 
Patikėtinis gali pasitelkti išorinius ekspertus. Patikėtinio atlyginimo už suteiktas paslaugas sistema 
negali pažeisti Patikėtinio galimybės nepriklausomai ir efektyviai vykdyti jam suteiktų įgaliojimų.   

15. Patikėtinis vykdo žemiau nurodytas pareigas: 

15.1. stebi, kaip RIMI laikosi Nutarime numatytų sąlygų ir įpareigojimų; 

15.2. siūlo RIMI priemones, kurios, Patikėtinio nuomone, yra reikalingos, norint užtikrinti, kad RIMI 
laikytųsi Nutarime numatytų sąlygų ir įpareigojimų; 

15.3. peržiūri ir vertina potencialius Pirkėjus (jų atitikimą Reikalavimams Pirkėjui), taip pat perleidimo 
proceso eigą, ir patikrina, ar (priklausomai nuo perleidimo proceso etapo) potencialūs Pirkėjai 
gauna pakankamą ir teisingą informaciją apie Perleidžiamas Parduotuves; 

15.4. teikia Konkurencijos tarybai rašytinę ataskaitą (tuo pačiu išsiunčiant nekonfidencialią versiją 
RIMI) apie potencialių Pirkėjų atitikimą Reikalavimams Pirkėjui 

15.5. teikia Konkurencijos tarybai nuomonę (tuo pačiu išsiunčiant nekonfidencialią versiją RIMI) apie 
tai, ar [...] RIMI įgyvendino visas šiuose Įsipareigojimuose numatytas sąlygas leidžiančias 
įgyvendinti Koncentraciją; 

15.6. per 15 (penkiolika) dienų nuo visų Perleidžiamų Parduotuvių Perleidimo pateikia Konkurencijos 
tarybai rašytinę ataskaitą apie tinkamą ir Nutarime nustatytas sąlygas atitinkantį Įsipareigojimų 
įgyvendinimą (tuo pačiu išsiunčiant jos nekonfidencialią versiją RIMI); 

15.7. nedelsiant pranešti raštu Konkurencijos tarybai (tuo pačiu išsiunčiant nekonfidencialią versiją 
RIMI), jeigu Patikėtinis pagrįstai mano, kad RIMI pažeidžia šiuose Įsipareigojimuose numatytas 
sąlygas, kartu pateikdamas pasiūlymus dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis siekiant ištaisyti 
susidariusią situaciją; 
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15.8. įgyvendinta kitas užduotis, kurios yra priskiriamos Patikėtiniui pagal Nutarime nurodytas sąlygas 
ir įpareigojimus.     

16. Patikėtinis turi teisę iš Pirkėjo gauti visą informaciją, reikalingą vertinimui, kaip RIMI laikosi Nutarime 
numatytų sąlygų ir įpareigojimų. 

17. Patikėtinis prisiims visas nurodytas pareigas ir įsipareigojimus, kad būtų užtikrintas Įsipareigojimų 
laikymasis. Konkurencijos taryba gali tiek savo iniciatyva, tiek Patikėtinio ar Šalių prašymu, duoti 
nurodymus arba instrukcijas Patikėtiniui, siekiant, kad būtų užtikrintas Nutarime numatytų sąlygų ir 
Įsipareigojimų laikymasis. 

18. RIMI užtikrins, kad Šalys ir jų konsultantai teiktų Patikėtiniui visokeriopą pagalbą, duomenis ir 
informaciją, kurios Patikėtinis gali pagrįstai paprašyti vykdydamas jam nustatytas pareigas.  

19. Jeigu Patikėtinis dėl bet kokių priežasčių, įskaitant tuos atvejus kai Patikėtinis patenka į Interesų 
Konfliktą, nustoja vykdyti Įsipareigojimuose nustatytas pareigas, arba jeigu RIMI mato poreikį įtraukti 
daugiau pajėgumų siekiant paspartinti Patikėtiniui nustatytų užduočių įgyvendinimą, pateikusi 
mažiausiai dvi Patikėtinio kandidatūras ir gavusi išankstinį Konkurencijos tarybos pritarimą, RIMI gali 
pakeisti Patikėtinį arba pasitelkti papildomus Patikėtinius. 

20. RIMI įsipareigoja užtikrinti, kad Patikėtiniui būtų pateiktos rašytinės ataskaitos apie Perleidžiamų 
Parduotuvių potencialius Pirkėjus ir derybų su potencialiais Pirkėjais eigą, taip pat apie Perleidimo 
Susitarimų įgyvendinimą.  

21. Konkurencijos taryba gali kreiptis į RIMI ir (ar) Patikėtinį dėl informacijos apie Įsipareigojimų vykdymą 
pateikimo. Konkurencijos tarybai pateikus tokį prašymą Patikėtiniui, Patikėtinis privalo pateikti turimą 
informaciją Konkurencijos tarybai ne vėliau kaip per 7 dienas. 

22. RIMI atleis nuo atsakomybės Patikėtinį ir kiekvieną jo darbuotoją bei atstovą už atsakomybę prieš 
RIMI dėl bet kokios atsakomybės už Patikėtinio tinkamai ir teisėtai vykdytų Patikėtinio pareigų bei 
įgaliojimų pagal Įsipareigojimus, išskyrus tiek, kiek atsakomybė kyla iš Patikėtinio, įskaitant jo 
darbuotojus, atstovus ar konsultantus, įsipareigojimų nevykdymo, neatsargumo, aplaidumo ar 
nesąžiningumo. 

23. RIMI sutinka, jog Konkurencijos taryba atskleistų Patikėtiniui konfidencialią informaciją apie RIMI, taip 
pat įsipareigoja gauti ir pateikti Konkurencijos tarybai PALINK sutikimą, jog Konkurencijos taryba 
galėtų atskleisti Patikėtiniui konfidencialią informaciją apie PALINK.  

24. RIMI sutinka, jog Patikėtinio kontaktai būtų skelbiami KT interneto svetainėje ir supažindins 
trečiuosius asmenis ir potencialius pirkėjus su Patikėtinio uždaviniais bei atskleis Patikėtinio tapatybę. 

25. Patikėtinis privalės laikytis jo profesijai taikomų etikos ir profesinių standartų 

D. Pirkėjas 

26. Perleidžiamos Parduotuvės gali būti perleidžiamos Pirkėjui ar Pirkėjams su sąlyga, kad pirkėjas 
atitinka šiuos Reikalavimus Pirkėjams: 

26.1. Pirkėjas nėra su Šalimis Susijusi Įmonė; 

26.2. Pirkėjas (įskaitant su Pirkėju Susijusias Įmones veikiančias Lietuvoje ar kitose valstybėse) turi (i) 
finansinius ir kitokius resursus leidžiančius veiksmingai konkuruoti vykdant veiklą 
Perleidžiamose Parduotuvėse; (ii) visas reikalingas licencijas (išskyrus licencijas, kurios 
siejamos su veiklos vykdymu konkrečioje Perleidžiamoje Parduotuvėje); (iii) patirtį valdant 
pakankamo dydžio mažmeninės prekybos nespecializuotose parduotuvėse verslą,  leidžiančią 
veiksmingai konkuruoti vykdant veiklą Perleidžiamose Parduotuvėse; (iv) suinteresuotumą 
išlaikyti ir/arba plėtoti mažmeninės prekybos kasdienio vartojimo prekėmis nespecializuotose 
parduotuvėse verslą, kuris veiksmingai konkuruotų su RIMI ir jos konkurentais. 



15 
 

26.3. tikėtina, kad Pirkėjui įsigijus parduotuvę nebus sukurtos prima facie konkurencijos problemos ir 
nekils rizika, kad Konkurencijos tarybos atžvilgiu prisiimtų Įsipareigojimų įgyvendinimas vėluos 
dėl būtinybės gauti Konkurencijos tarybos leidimą koncentracijai.   

27. Pirkėjas turi būti suderintas su Konkurencijos taryba. Siekdama inicijuoti tokias suderinimo 
procedūras RIMI pateiks Konkurencijos tarybai argumentuotą ir dokumentais pagrįstą pasiūlymą, 
kuriame (i) parodomas potencialaus Pirkėjo atitikimas Reikalavimams Pirkėjui; ir (ii) pateikiama 
informaciją apie potencialaus perleidimo apimtį, kuri yra sutarta arba derinama tarp Šalių ir 
potencialaus Pirkėjo; ir (iii) pateikiamos su tokiu Pirkėju sudarytos preliminarios sutartys ar panašaus 
pobūdžio susitarimai dėl Perleidžiamų Parduotuvių (jeigu tokių būtų). Toks pasiūlymas kartu su 
Patikėtinio ataskaita apie potencialaus Pirkėjo atitikimą Reikalavimams Pirkėjui turi būti pateiktas 
Konkurencijos tarybai [...].  

28. Konkurencijos taryba raštu informuos apie potencialaus Pirkėjo kandidatūros patvirtinimą arba 
atmetimą per [...] dienų nuo momento, kada Konkurencijos taryba (i) gaus Šalių pasiūlymą kartu su 
Patikėtinio ataskaita; ir (ii) bus atsakyta į visus Konkurencijos tarybos klausimus, kurie yra aktualūs 
vertinant potencialaus Pirkėjo atitikimą Reikalavimams Pirkėjui.   

29. RIMI pateiks Konkurencijos tarybai su Pirkėjais sudarytus Perleidimo Susitarimus. Tokie Perleidimo 
Susitarimai turi būti pateikti Konkurencijos tarybai kitą darbo dieną po jų sudarymo, tačiau ne vėliau 
nei [...]. 

E. Peržiūros sąlyga 

30. Atsižvelgiant į RIMI rašytinį prašymą kartu su Patikėtinio ataskaita dėl pagrįstų priežasčių 
Konkurencijos taryba gali: 

30.1. pratęsti Įsipareigojimuose numatytus terminus; 

30.2. atsisakyti vienos ar kelių Įsipareigojimų sąlygų, jas pakoreguoti ar pakeisti.  

31. Siekdama pratęsti Įsipareigojimuose numatytus terminus, RIMI turi pateikti Konkurencijos tarybai 
prašymą pratęsti terminą. Toks prašymas turi būti teikiamas iki termino pabaigos likus ne mažiau, 
kaip 1 mėnesiui. Teikdama prašymą RIMI turi nurodyti pagrįstas priežastis reikalaujančias pratęsti 
terminą. Vėliau pateikti prašymą galima tik tada, jeigu pateikti tokio prašymo anksčiau nebuvo galima 
dėl objektyvių priežasčių. 

32. Aukščiau nurodyti įgaliojimai inter alia apima Konkurencijos tarybos teisę pakeisti su Konkurencijos 
taryba suderintas Perleidžiamas Parduotuves ir patvirtinti naują Pirkėją tuo atveju, jeigu įgyvendinus 
Koncentraciją Perleidžiamų Parduotuvių Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus prisiimtus pagal 
įpareigojančius Perleidimo Susitarimus.   

33. Aplinkybės, už kurias atsakinga pati RIMI negali būti laikomos pateisinama priežastimi pratęsti 
terminą. Terminas taip pat nėra pratęsiamas, jeigu RIMI nepagrindžia, kad dėjo visas pastangas tam, 
kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti Įsipareigojimai, o Pirkėjas perimtų Perleidžiamas Parduotuves.. 

F. Įsigaliojimas 

34. Įsipareigojimai įsigalioja Nutarimo priėmimo dieną. 
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Priedas Nr. 1 
 

PERLEIDŽIAMO VERSLO APIMTIS 
 

[RIMI ĮSIPAREIGOJA UŽTIKRINTI, KAD BŪTŲ PERLEISTOS 17 PARDUOTUVIŲ VILNIAUS, 
KLAIPĖDOS, KAUNO IR PANEVĖŽIO APSKRITYSE] 
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Priedas Nr. 2 

 
 

ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMO TERMINAI 

Įsipareigojimai bus įgyvendinti [...] 

 
 
 


