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DECIZIE
mun. Chișinău
din 04.08.2021

Nr. DCE – 40

Plenul Consiliului Concurenței,
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, Hotărârii
Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcţie a membrilor Plenului
Consiliului Concurenţei,
analizând formularul complet privind notificarea unei concentrări economice depus de
către ”Iutecredit Europe” AS, înregistrat cu nr. de intrare 3164 din 30.06.2021 și materialele
acumulate în procesul de examinare a concentrării economice,
A CONSTATAT:
La data de 30.06.2021, întreprinderea ”Iutecredit Europe” AS a notificat la Consiliul
Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din
11.07.2012 (în continuare - Legea concurenței), concentrarea economică ce urmează a se realiza
prin preluarea controlului de către ”Iutecredit Europe” AS asupra BC ”Energbank” SA
Notificarea a devenit efectivă la data de 30.06.2021, data la care au fost primite și
înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței.
I.
Părțile implicate
1. Partea achizitoare
”Iutecredit Europe” AS Estonia – companie înregistrată în conformitate cu legislația
Estoniei. Numărul de înregistrare 11551447, cu adresa juridică: Estonia, or. Tallinn, str. Maakri
19/2. Reprezentatul companiei – dl Tarmo Sild, membru al Consiliului de administrație.
Compania financiară ”Iutecredit Europe” AS Estonia este prezentă pe teritoriul Republicii
Moldova prin compania OCN ”Iute Credit” SRL.
Întreprinderile care fac parte din același grup cu ”Iutecredit Europe” AS (identificate
potrivit art. 24 alin. (4) al Legii concurenței), active pe teritoriul Republicii Moldova:
OCN ”Iute Credit” SRL, IDNO 1008600026223, companie fondată în conformitate cu
legislația Republicii Moldova la data de 05.08.2008. Adresa juridică: Republica Moldova, mun.
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 182. Fondatorul unic al companiei este ”Iutecredit
Europe” AS, administrator – dl Guzun Lilian. […]
Partea achiziționată
Banca Comercială ”Energbank” SA, IDNO 1003600008150, companie constituită în
conformitate cu legislația Republicii Moldova la data de 12.07.2001. Adresa juridică: Republica
Modova, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3.
[…]

II.
Descrierea operațiunii de concentrare economică
2.
Operațiunea de concentrare economică notificată urmează a se realiza, în
conformitate cu art.20, alin.(2) lit. b) din Legea concurenței, prin preluarea controlului de către
”Iutecredit Europe” AS asupra BC ”Energbank” SA.
[…]
Drept urmare a achiziției, structura proprietății și de control a BC ”Energbank” SA se va
modifica prin preluarea controlului de către ”Iutecredit Europe” AS, care va avea calitatea de
asociat majoritar al BC ”Energbank” SA și va deține 59,39% din acțiunile acesteia.
[…]
Din informația prezentată în formularul complet de notificare, tranzacția propusă
reprezintă o investiție strategică pentru a susține modernizarea sectorului bancar în Republica
Moldova. Intenția curentă a părților este de a îmbunătăți transparența proprietății și guvernanța
corporativă în BC ”Energbank” SA și de a menține BC ”Energbank” SA, ca o instituție
profitabilă în Republica Moldova.
După preluarea controlului asupra BC ”Energbank” SA, achizitorul va fi prezent în
Republica Moldova prin entități separate și independente, activând atât pe piața oferiri serviciilor
bancare (BC ”Energbank” SA), cât și oferirii serviciilor de creditare nebancară (OCN ”Iute
Credit” SRL).
III.
Dimensiunea operațiunii de concentrare economică
3.
În conformitate cu art.22 alin.(1) din Legea concurenței, operațiunile de
concentrare economică sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței
înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de
întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii depășește 25 000 000 lei și
există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii
Moldova, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior
operațiunii.
În conformitate cu art.24 alin.(1) din Legea concurenței, cifra totală de afaceri cuprinde
sumele obținute de întreprinderile implicate în anul anterior din vânzare de produse făcând parte
din activitățile obișnuite alte întreprinderilor în cauză, după deducerea rabaturilor aplicate la
vânzare și a taxei pe valoare adăugată și a altor impozite direct legate cu cifra de afacere.
Cifra totală de afaceri1 realizată la nivel mondial și național de către părțile implicate în
realizarea operațiunii notificate, pentru anul 2020, […] îndeplinește cumulativ condițiile de
prag prevăzute la art.22 alin.(1) din Legea concurenței.
[…]
IV. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică relevantă
4.
Evaluarea unei concentrări economice prin prisma compatibilității acesteia cu
mediul concurențial poate avea loc după determinarea pieței relevante. În conformitate cu
prevederile art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă reprezintă piaţa în cadrul căreia trebuie
evaluată o anumită problemă de concurenţă şi care se determină prin raportarea pieţei relevante a
produsului la piaţa geografică relevantă.
Piața relevantă a produsului
Piața relevantă a produsului reprezintă piaţa produselor considerate de consumatori ca
interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, a caracteristicilor fizice,
În conformitate cu prevederile art.4 din Legea concurenței, cifra totală de afaceri pentru bănci, instituții care acordă
împrumuturi este asimilată cu suma veniturilor aferente dobânzilor și suma veniturilor neaferente dobânzilor după
deducerea impozitelor și taxelor legate direct de acestea.
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funcţionale şi a preţului.
La definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii de concentrare economică
analizată, a fost luat în considerare genul principal de activitate desfășurat de către companiile
implicate în operațiune.
Astfel, în Republica Moldova ”Iutecredit Europe” AS este prezentă și realizează venituri
prin intermediul OCN ”Iute Credit” SRL care desfășoară activități de acordare a serviciilor de
creditare nebancare și, în special, al acordării creditelor de consum pentru persoane fizice. Partea
achiziționată, la rândul său desfășoară activități specifice sectorului bancar-financiar.
[…]
În conformitate cu Statutul BC ”Energbank” SA, banca desfășoară activități financiare care
sunt prevăzute de lege și de statut, în baza licenței emise de Banca Națională a Moldovei (în
continuare – BNM). Conform licenței nr. 004499 din 30.01.2018, emise de BNM, BC
”Energbank” SA este licențiată să desfășoare toate tipurile de activități bancare, în baza
prevederilor art.14 al Legii 202/2017.
[…]
În Republica Moldova sectorul microfinanțării locale reprezentat de organizațiile de
microfinanțare, a evoluat constant, principalii indicatori caracterizând activitățile acestora.
Serviciile oferite de organizațiile de microfinanțare reprezintă alternative reale pentru creditele
acordate de băncile comerciale persoanelor fizice.
Potrivit art. 28 alin. (3) al Legii concurenței, dimensiunile pieței relevante, inclusiv piața
relevantă a produsului se determină în funcție de natura problemei concurențiale.
Operațiunea analizată implică o integrare pe orizontală care poate produce efecte pe piața
serviciilor de creditare, care este atât de largă încât să cuprindă toate tipurile de împrumuturi
acordate în dependență de direcțiile de utilizare (inclusiv din punct de vedere geografic).
Spectrul serviciilor financiare ce pot fi oferite de OCN ”Iute Credit” SRL se suprapune cu
BC ”Energbank” SA pe piața serviciilor de creditare a persoanelor fizice.
Astfel, din punct de vedere a efectelor asupra concurenței piața relevantă în cazul
examinat este piața serviciilor de creditare caracterizate în dependență de valoarea și destinația
creditului acordat, în special
- piața acordării creditelor de consum
Piața geografică relevantă
5.
Piaţa geografică relevantă este zona în care întreprinderile sunt implicate în oferta
sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de
omogene.
Activitatea de microfinanțăre (genul de activitate practicat de către partea achizitoare) este
acordarea de împrumuturi pentru persoane fizice, facilitând astfel accesul la resurse financiare și
stimularea inițiativei private pentru populației din zonele geografice în care băncile nu sunt
prezente în măsură suficientă.
Din analiza materialelor aferente dosarului se conchide că, BC ”Energbank” SA are în
gestiune 22 filiale/sucursale pe teritoriul Republicii Moldova2, iar OCN ”Iute Credit” SRL este
activă pe teritoriul mun. Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat, Edineț, Orhei, Soroca și Ungheni.
Cu toate acestea, având în vedere faptul că BC ”Energbank” SA se intersectează cu OCN
”Iute Credit” SRL pe teritoriul mun.: Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat, Edineț, Orhei, și Soroca,
2

BC ”Energbank” SA are 7 oficii pe teritoriul mun. Chișinău (sec. Buicani, sediul Central, sec. Râșcani, sec. Botanica, sec.
Cocana, sec. Centru și în or. Cricova) și următoarele sucursale teritoriale: Bălți, Drochia, Cahul, Comrat, Criuleni, Edineț, Ocnița,
Orhei, Soroca, Florești, Dondușeni, Briceni, Anenii Noi, Hîncești, Leova, Taraclia)
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pentru determinarea pieței geografice și evaluarea impactului asupra mediului concurențial pe
piața relevantă analizată au fost luate ca reper unitățile administrativ-teritoriale menționate, unde
întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică analizată se intersectează.
Astfel din cele expuse, având ca bază experiența OECD3 (cu referire la creditarea
persoanelor fizice – piețe locale și regionale) în domeniu concentrărilor economice pe piețele
instituțiilor financiare, în cazul de față, se stabilește piața relevantă
- piața acordării creditelor de consum pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale
din Chișinău, Cahul, Comrat, Edineț, Orhei, Soroca și Bălți.
IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial
6.
Concentrările economice care cad sub incidența Legii concurenței sunt evaluate în
scopul stabilirii compatibilității cu mediul concurențial. Ca urmare a analizei informațiilor
prezentate de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică, tranzacția în cauză
a fost evaluată pentru stabilirea compatibilității acesteia cu mediul concurențial.
De menționat că sectorul bancar este unul reglementat fiind obiectul unui cadru
comprehensiv, care include legislația primară și cea secundară implementată de BNM.
BNM realizează o monitorizare intensivă a activităților băncilor din sectorul bancar.
Informațiile privind mărimea pieții bancare și poziția pe piață a fiecărui actor de piață provin din
rapoartele oficiale ale BNM. Conform licențelor eliberate de BNM, în Republica Moldova
activează 11 Bănci comerciale.
Sectorul de microfinanțare este supravegheat de Comisia Națională a Pieței Financiare (în
continuare – CNPF). În ultima perioadă, CNPF a fost preocupat de sistematizarea sectorului de
creditare nebancară și a întreprins un șir de măsuri pentru creșterea calității serviciilor oferite și a
încrederii clienților în acest sector.
În urma realizării operațiunii de concentrare economică s-a constatat că, întreprinderile
implicate vor fi integrate pe orizontală pe piața relevantă stabilită.
Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial au fost calculate cotele
de piață ale părților implicate în operațiunea de concentrare economică pe piața relevantă
determinată.
La finele anului 2020, în Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate de
CNPF, au fost înregistrate peste 170 organizații de creditare nebancară, dintre care active sunt
cca 150 companii ce desfășoară activitate în diferite orașe ale Republicii Moldova. Circa 95%
din OCN-uri realizează venituri în urma acordării creditelor de consum clienților finali.
Conform datelor prezentate de CNPF, pentru anul 2020, sectorul creditelor nebancare a
oferit credite pentru 462 821 beneficiari. Numărul total de beneficiari a creditelor nebancare
acordate de OCN - uri în anul 2020 a scăzut cu cca 19% față de anul 2019.
7.
Astfel, pentru a calcula cotele întreprinderilor implicate în operațiunea de
concentrare economică și a evalua impactul tranzacției asupra mediului concurențial pe piața
relevantă analizată au fost identificați concurenții părților implicate în operațiunea de concentrare
economică care activează pe piața relevantă stabilită. […].
[…]
În conformitate cu informația prezentată în baza Instrucțiunii cu privire la raportarea
organizațiilor de microfinanțare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 54/4 din 11.12.2017 și
Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în
vederea identificării și supravegherii riscului de credit aprobată prin HCE al BNM nr. 54 din
3
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09.03.2016, au fost calculate cotele ce prezintă valoarea creditelor acordate de către
bancă/organizație de creditare nebancară (exprimată în %). Informația desfășurată prezentată de
concurenții părților implicate în operațiunea de concentrare economică reprezintă informații
confidențiale.
După analizarea și sistematizarea informației parvenite au fost calculate, în funcție de piața
relevantă stabilită, cotele de piață ale companiilor implicate în operațiunea de concentrare
economică.
În mun. Chișinău, pe piața relevantă analizată, sunt prezente 11 Bănci comerciale și cca
130 OCN-uri. În urma analizei materialelor aferente dosarului din oficiul Consiliului
Concurenței, s-a constatat că piața acordării creditelor de consum este concurențial deschisă și
are un nivel de concentrare mic. Totodată, cele mai mari cote pe piața relevantă analizată se
încadrează în limitele de jos [0-5]%, în anul 2020 și nu necesită a fi examinată mai detaliat. În
urma realizării tranzacției piața dată nu va suferi modificări.
8.
În scopul măsurării nivelurilor de concentrare a pieţelor relevante stabilite, în
conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013, vom utiliza Indicele Herfindahl-Hirschman (în
continuare – IHH)4.
În cazul de faţă, valorile IHH şi delta (Δ IHH) pentru anul 2020 sunt calculate în baza
valorii totale a creditelor acordate în dependență de piața relevantă stabilită […].
[…]
Din informația redată […] se atestă că, nivelul de concentrare a pieții acordării creditelor
de consum pentru persoane fizice pe care sunt prezente la momentul tranzacției părțile implicate
este mic și constituie aproximativ 807, indicator care arată că piață dată este o piață
concurențială deschisă.
9.
Din experiența internațională5, concentrările economice în urma cărora Indicele
Herfindahl-Hirschman cuprins între 1000 și 2000 la încheierea concentrării și cu o valoare delta
sub 250 sau în cazul unui IHH peste 2 000 la încheierea operațiunii și o valoare delta sub 150
este puțin probabil să se identifice probleme de concurență orizontale în cazul unei concentrări.
În urma realizării tranzacției, indicele Δ pe teritoriul Republicii Moldova s-a majorat cu
aproximativ 20 puncte, ceea ce înseamnă că tranzacția nu va avea efect negativ asupra mediului
concurențial.
[…]
10.
În cadrul evaluării impactului operațiunii asupra mediului concurențial pe piața
relevantă stabilită în mun. Cahul, nivelul de concentrare a pieței, indicele IHH, pentru anul
2020, se atestă a fi mediu și constituie 1377,91.
[…]
Cota de piață a întreprinderii OCN ”Iute Credit” SRL se încadrează în limita cotelor de la
[5-10]%, iar cota întreprinderii BC ” Energbank” SA se încadrează în limita cotelor de la [0-5]%.
Ulterior punerii în aplicare a operațiunii notificate, indicele IHH va avea valoarea relativă
de 1410,64.
4

În procesul de calculare a IHH se vor suma cotele întreprinderilor la pătrat pentru toate întreprinderile active pe
piață. Valoarea sa variază între 0 (concurență perfectă) și 10000 (monopol). În funcție de rezultatul obținut se va
considera că nivelul de concentrare pe piață este unul redus dacă rezultatul obținut va fi inferior la 1500, se va
considera nivel de concentrare mediu dacă rezultatul va fi cuprins între 1500 și 2500, se va stabili nivel ridicat de
concentrare când indicatorul e mai mare de 2500
(https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index)
5
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După realizarea operațiunii de concentrare economică notificată, Δ IHH pe piața acordării
creditelor de consum în mun. Cahul este de 32,72 puncte.
Reieșind din cele expuse, cu toate că există suprapuneri pe orizontală pe piețele analizate,
cota de piață a întreprinderilor, structura pieței acordării creditelor de consum în mun. Cahul nu
se va schimba esențial după tranzacție.
11.
În cadrul evaluării impactului operațiunii asupra mediului concurențial pe piața
relevantă stabilită în mun. Comrat, nivelul de concentrare a pieței, indicele IHH, pentru anul
2020, se atestă a fi mediu și constituie 1351,88.
[…]
Cota de piață a întreprinderii OCN ”Iute Credit” SRL se încadrează în limita cotelor de la
[5-10]%, iar cota întreprinderii BC ” Energbank” SA se încadrează în limita cotelor de la [0-5]%.
Ulterior punerii în aplicare a operațiunii notificate, indicele IHH va avea valoarea relativă
de 1412,73.
După realizarea operațiunii de concentrare economică notificată, Δ IHH pe piața acordării
creditelor de consum în mun. Comrat este de 60,84 puncte.
Reieșind din cele expuse, cu toate că există suprapuneri pe orizontală pe piețele analizate,
cota de piață a întreprinderilor, structura pieței acordării creditelor de consum în mun. Comrat,
nu se va schimba esențial după tranzacție.
12.
În cadrul evaluării impactului operațiunii asupra mediului concurențial pe piața
relevantă stabilită în mun. Edineț, nivelul de concentrare a pieței, indicele IHH, pentru anul
2020, se atestă a fi mediu și constituie 1534,5.
[…]
Cota de piață a întreprinderii OCN ”Iute Credit” SRL se încadrează în limita cotelor de la
[5-10]%, iar cota întreprinderii BC ” Energbank” SA se încadrează în limita cotelor de la [0-5]%.
Ulterior punerii în aplicare a operațiunii notificate, indicele IHH va avea valoarea relativă
de 1582,28.
După realizarea operațiunii de concentrare economică notificată, Δ IHH pe piața acordării
creditelor de consum în mun. Edineț este de 47,78 puncte.
Reieșind din cele expuse, cu toate că există suprapuneri pe orizontală pe piețele analizate,
cota de piață a întreprinderilor, structura pieței acordării creditelor de consum în mun. Edineț,
nu se va schimba esențial după tranzacție.
13.
În cadrul evaluării impactului operațiunii asupra mediului concurențial pe piața
relevantă stabilită în mun. Orhei, nivelul de concentrare a pieței, indicele IHH, pentru anul
2020 se atestă a fi mediu și constituie 1278,92.
[…]
Cota de piață a întreprinderii OCN ”Iute Credit” SRL se încadrează în limita cotelor de la
[5-10]%, iar cota întreprinderii BC ” Energbank” SA se încadrează în limita cotelor de la [510]%.
Ulterior punerii în aplicare a operațiunii notificate, indicele IHH va avea valoarea relativă
de 1333,88.
După realizarea operațiunii de concentrare economică notificată, Δ IHH pe piața acordării
creditelor de consum în mun. Orhei este de 54,96 puncte.
Reieșind din cele expuse, cu toate că există suprapuneri pe orizontală pe piețele analizate,
cota de piață a întreprinderilor, structura pieței acordării creditelor de consum în mun. Orhei,
nu se va schimba esențial după tranzacție.
14.
În cadrul evaluării impactului operațiunii asupra mediului concurențial pe piața
relevantă stabilită în mun. Bălți, nivelul de concentrare a pieței, indicele IHH, pentru anul 2020,
6

se atestă a fi mediu și constituie 1261,81.
[…]
Cota de piață a întreprinderii OCN ”Iute Credit” SRL se încadrează în limita cotelor de la
[5-10]%, iar cota întreprinderii BC ” Energbank” SA se încadrează în limita cotelor de la [05]%.
Ulterior punerii în aplicare a operațiunii notificate, indicele IHH va avea valoarea relativă
de 1276,74.
După realizarea operațiunii de concentrare economică notificată, Δ IHH pe piața acordării
creditelor de consum în mun. Bălți este de 14,93 puncte.
Reieșind din cele expuse, cu toate că există suprapuneri pe orizontală pe piețele
analizate, cota de piață a întreprinderilor, structura pieței acordării creditelor de consum în
mun. Bălți, nu se va schimba esențial după tranzacție.
15.
În cadrul evaluării impactului operațiunii asupra mediului concurențial pe piața
relevantă stabilită în mun. Soroca, nivelul de concentrare a pieței, indicele IHH, pentru anul
2020, se atestă a fi mediu și constituie 1560,53. În mun. Soroca sunt prezente ambele părți a
tranzacției, însă OCN ”Iute Credit” SRL, în anul 2020, nu a acordat credite de consum. Cota de
piață a companiei BC ” Energbank” SA se încadrează în limita [5-10]%. După realizarea
operațiunii de concentrare economică nivelul de concentrare a pieții, indicele IHH va rămâne
neschimbat, iar Δ IHH pe piața acordării creditelor de consum în mun. Soroca este de 0 puncte.
Reieșind din cele expuse, cu toate că există suprapuneri pe orizontală pe piețele
analizate, cota de piață a întreprinderilor, structura pieței acordării creditelor de consum în
mun. Soroca, nu se va schimba după tranzacție.
16.
În cadrul evaluării, în ansamblu, a operațiunii propuse spre autorizare în
conformitate cu piața relevantă stabilită se constatată că, operațiunea de concentrare economică
prezintă un nivel mediu de concentrare pe piața analizată.
[…]
Din cele expuse, în urma analizei prezentate se conchide că, operațiunea de concentrare
economică dintre ”Iutecredit Europe” AS și BC ”Energbank” SA nu prezintă îndoieli privind
compatibilitatea acesteia cu mediul concurențial în urma realizării operațiunii, pe piața
acordării creditelor de consum pe teritoriul mun. Chișinău, Cahul, Comrat, Edineț, Orhei,
Soroca, Bălți.
Totodată, părțile implicate în tranzacție declară că vor menține și vor stimula concurența
în vederea promovării intereselor legitime ale consumatorilor.
IV. Concluzii și propuneri în urma finalizării investigației
17.
Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea
controlului de către ”Iutecredit Europe” AS asupra BC ”Energbank” SA a fost analizată prin
prisma prevederilor Legii concurenței și a Regulamentului privind concentrările economice,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013.
Operațiunea notificată este o concentrare economică în sensul prevederilor art.20 alin. (2)
lit. b) al Legii concurenței, ce depășește condiția pragurilor valorice prevăzute la art.22 alin.(1).
Tranzacția de preluare a controlului asupra companiei BC ”Energbank” SA a fost
notificată la Consiliul Concurenței până la punerea în aplicare.
Conform informațiilor prezentate în formularul complet de notificare tranzacția dată va
duce la eficientizarea oferirii creditelor de consum pe piața din Republica Moldova, având ca
scop creșterea beneficiilor pentru consumatorii finali. Clienții actuali al părților implicate în
concentrarea economică dată vor avea acces mai rapid și mai ușor la gama de servicii financiar7

bancare în comparație cu cele oferite în prezent de companii.
18.
În cadrul evaluării compatibilității cu mediul concurențial a operațiunii
examinate prin prisma pieței relevante analizate se constată că, operaţiunea de concentrare
economică notificată nu va afecta mediul concurențial, în special, prin crearea și/sau
consolidarea unei poziții dominante sau prin restrângerea, denaturarea, împiedicarea în orice alt
mod a concurenței efective pe piață.
Reieșind din cele expuse, ținând cont de prevederile legale, în temeiul art. 20, art. 22, art.
23, art. 24, art. 25, art. 41, art. 45 și art. 46 din Legea concurenței, Plenului Consiliului
Concurenței
DECIDE:
1.

2.

3.

A declara operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea
controlului de către ”Iutecredit Europe” AS (Estonia) asupra BC ”Energbank” SA,
compatibilă cu mediul concurențial.
Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea
acesteia de către părți, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, specializat în materie de
contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3).
Decizia intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștința părții notificatoare.

Marcel RĂDUCAN
Președinte
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