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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 62/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.051 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Sojaprotein D.O.O. από την Archer Daniels Midland Europe B.V. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 20 Σεπτεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή την 1η Σεπτεμβρίου 2021, από την εταιρεία Archer 

Daniels Midland Europe B.V. (στο εξής η «Archer»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 

83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Archer 

προτίθεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Victoria Group 

D.O.O. (στο εξής η «Victoria Group») και το 10,76% της Sojaprotein D.O.O. (στο εξής 

η «Επιχείρηση Στόχος»). Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της 

Επιχείρησης Στόχου κατέχεται από τη Victoria Group. 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

Η Archer Daniels Midland Europe B.V. που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. 

Η Archer ανήκει εξ ολοκλήρου στην Αrcher Daniels Midland Company, δημόσια 

εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και εγγεγραμμένη στην 

Πολιτεία του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών (στο εξής η Archer Daniels Midland 

Company και οι θυγατρικές της από κοινού, η «ADM»).  

Η ADM μετατρέπει φυσικά προϊόντα σε βασικά τρόφιμα, βιώσιμα, ανανεώσιμα 

βιομηχανικά προϊόντα και μια ποικιλία συστατικών τροφίμων και ποτών και λύσεων 

για τρόφιμα και ποτά, συμπληρώματα, διατροφή για κατοικίδια και κτηνοτροφία.   

Η ADM δραστηριοποιείται στην κατασκευή, πώληση και διανομή μιας ευρείας σειράς 

συστατικών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών φυτικής 

προέλευσης, φυσικών γεύσεων, συστημάτων γεύσεων, φυσικών χρωμάτων, 

γαλακτοματοποιητών, υδατοδιαλυτών ινών, πολυόλων, υδροκολοειδών, 

προβιοτικών, πρεβιωτικών, ενζύμων, βοτανικών εκχυλισμάτων, άλλων 

εξειδικευμένων τροφών και συστατικών ζωοτροφών, συνθέσεων ζωοτροφών και 

προϊόντων υγείας και διατροφής των ζώων.  

Η ADM κατέχει και λειτουργεί ένα εκτενές παγκόσμιο δίκτυο εφοδιασμού και 

μεταφοράς για την προμήθεια, αποθήκευση, καθαρισμό και μεταφορά αγροτικών 

πρώτων υλών, όπως ελαιούχους σπόρους, καλαμπόκι, σιτάρι, μύλο, βρώμη και 

κριθάρι, καθώς και προϊόντα που προέρχονται από αυτές τις εισροές. Οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής της ADM ανά τον κόσμο μετατρέπουν φυσικά προϊόντα 

σε μια μεγάλη ποικιλία τροφίμων, ποτών, υγείας και ευεξίας, ζωοτροφών και άλλων 

συστατικών.  

Οι δραστηριότητες της ADM οργανώνονται, διαχειρίζονται και ταξινομούνται σε τρεις 

επιχειρηματικούς τομείς: Κτηνοτροφικές Υπηρεσίες και Ελαιούχοι Σπόροι (Ag 

Services and Oilseeds), Λύσεις Υδατανθράκων (Carbohydrate Solutions) και 

Διατροφή (Nutrition). 

Η Victoria Group D.O.O. που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σερβίας. Με την εφαρμογή της 

Συναλλαγής, η Victoria Group θα κατέχει το 89.242% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Επιχείρησης Στόχου και δε θα έχει οποιοσδήποτε άλλες δραστηριότητες.  
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Η Sojaprotein D.O.O. που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Σερβίας. Η Επιχείρηση Στόχος είναι μέλος του Ομίλου Victoria 

Group ad Beograd. 

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία αποκλειστικά μη-γενετικά 

τροποποιημένων φασολιών σόγιας σε προϊόντα σόγιας για ανθρώπινη κατανάλωση, 

συμπεριλαμβανομένων των φρυγανισμένων αλεύρων σόγιας και κόκκων με πλήρες 

λίπος, ημι-λιπαρών και αποβουτυρωμένων, ελαφρώς φρυγανισμένων αλεύρων 

σόγιας και κόκκων, αλεύρων σόγιας λεκιθίνης, αλεύρων σόγιας πλήρους λίπους με 

ενεργό ένζυμο, λειτουργικών μειγμάτων για την βιομηχανία τροφίμων, προϊόντων με 

σύσταση σόγιας, παραδοσιακών συμπυκνωμάτων σόγιας, συμπυκνωμάτων με 

σύσταση σόγιας για τρόφιμα, ακατέργαστου αποκομμιωμένου ελαίου σόγιας και 

ακατέργαστης λεκιθίνης σόγιας και της παραγωγής χορτοφαγικού πατέ για 

ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής γευμάτων σόγιας, ακατέργαστου 

αποκομμιωμένου σογιέλαιου, φρυγανισμένων αλεύρων σόγιας και κόκκων, 

παραδοσιακών συμπυκνωμάτων πρωτεΐνης σόγιας για ζωοτροφές, ακατέργαστου 

αποκομμιωμένου ελαίου σόγιας και μελάσα σόγιας. 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η 

«Υπηρεσία»), αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς 

την Επιτροπή με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2021, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση (i) Συμφωνίας Πώλησης 

και Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «SPA 1») ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2021, η οποία 

συμφωνήθηκε από και μεταξύ των Apsara Limited, Milija Babovic, MK Group D.O.O. 

BEOGRAD, μαζί ως οι Πωλητές, και της Archer Daniels Midland Europe B.V., 
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ενεργώντας ως ο Αγοραστής και στη βάση (ii) Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς 

Μετοχών (στο εξής η «SPA 2») ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2021, η οποία συμφωνήθηκε 

από και μεταξύ της Sliderule Trading Limited, ως ο Πωλητής και της Archer Daniels 

Midland Europe B.V., ενεργώντας ως ο Αγοραστής. 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.  

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Archer, του 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Victoria Group που βρίσκεται στην κατοχή των Aspara 

Limited, Milija Babovic και MK Group D.O.O. BEOGRAD. Σύμφωνα με τον όρο 4.1 

της SPA 1, θα γίνει αναδιοργάνωση της Victoria Group και θα επέλθει διανομή των 

περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων. Η εν λόγω αναδιοργάνωση είναι 

προϋπόθεση για την εφαρμογή της SPA 1. Ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης, η 

Victoria Group θα κατέχει μόνο το 89,242% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Επιχείρησης Στόχου και δεν θα έχει οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα 

με τους όρους της SPA 2, η Archer θα αποκτήσει όλες τις μετοχές στην Επιχείρηση 

Στόχο που κατέχονται από την Silderule Trading Limited, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 10,758% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου 

από την Archer. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020 της ADM ανήλθε γύρω στα €[………]1 

και για το έτος 2020 της Επιχείρησης Στόχου ανήλθε γύρω στα €[………].  

 
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 της ADM 

ανήλθε στα €[………] που προκύπτει από πωλήσεις αλκοόλης (τάξης καυσίμου), 

κριθαριού, καλαμποκιού, σιταριού, φυτικής πρωτεΐνης, φυτικών ελαίων, σιροπιών 

φρουκτόζης καλαμποκιού, γεύσεων και συμπυκνωμάτων. Η Επιχείρηση Στόχος 

πραγματοποίησε αμελητέο κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους περίπου €[………] 

κατά το τελευταίο οικονομικό έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, δια μέσου 

πωλήσεων πρωτεϊνών με βάση την σόγια και πρωτεϊνών σόγιας με υφή.   

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για 

τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Από την πλευρά της αποκτώσας επιχείρησης, η ADM (στην οποία ανήκει η Archer) 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή, πώληση και διανομή μιας ευρείας σειράς 

συστατικών και λύσεων συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης, 

φυσικών γεύσεων, συστημάτων γεύσεων, φυσικών χρωμάτων, γαλακτοματοποιητών, 

υδατοδιαλυτών ινών, πολυόλων, υδροκολοειδών, προβιοτικών, πρεβιωτικών, 

ενζύμων, βοτανικών εκχυλισμάτων, άλλων εξειδικευμένων τροφών και συστατικών 

ζωοτροφών, συνθέσεων ζωοτροφών και προϊόντων υγείας και διατροφής των ζώων.  

Η ADM κατέχει και λειτουργεί ένα εκτενές παγκόσμιο δίκτυο εφοδιασμού και 

μεταφοράς για την προμήθεια, αποθήκευση, καθαρισμό και μεταφορά αγροτικών 

πρώτων υλών, όπως ελαιούχους σπόρους, καλαμπόκι, σιτάρι, μύλο, βρώμη και 

κριθάρι, καθώς και προϊόντα που προέρχονται από αυτές τις εισροές.  
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Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην επεξεργασία αποκλειστικά μη-γενετικά 

τροποποιημένων φασολιών σόγιας σε προϊόντα σόγιας για ανθρώπινη κατανάλωση, 

συμπεριλαμβανομένων των φρυγανισμένων αλεύρων σόγιας και κόκκων με πλήρες 

λίπος, ημι-λιπαρών και αποβουτυρωμένων, ελαφρώς φρυγανισμένων αλεύρων 

σόγιας και κόκκων, αλεύρων σόγιας λεκιθίνης, αλεύρων σόγιας πλήρους λίπους με 

ενεργό ένζυμο, λειτουργικών μειγμάτων για την βιομηχανία τροφίμων, προϊόντων με 

σύσταση σόγιας, παραδοσιακών συμπυκνωμάτων σόγιας, συμπυκνωμάτων με 

σύσταση σόγιας για τρόφιμα, ακατέργαστου αποκομμιωμένου ελαίου σόγιας και 

ακατέργαστης λεκιθίνης σόγιας και της παραγωγής χορτοφαγικού πατέ για 

ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής γευμάτων σόγιας, ακατέργαστου 

αποκομμιωμένου σογιέλαιου, φρυγανισμένων αλεύρων σόγιας και κόκκων, 

παραδοσιακών συμπυκνωμάτων πρωτεΐνης σόγιας για ζωοτροφές, ακατέργαστου 

αποκομμιωμένου ελαίου σόγιας και μελάσα σόγιας.  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά την αγορά διάθεσης 

πρωτεϊνών με βάση τη σόγια. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για την υπό αναφορά σχετική 

αγορά, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην Κύπρο, η μόνη επικάλυψη μεταξύ 

των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών σχετίζεται με διάθεση πρωτεϊνών με βάση 

την σόγια από την Επιχείρηση Στόχο και από τη διάθεση αλευριού με βάση τη σόγια 

από την ADM, προϊόν που ανήκει στην αγορά πρωτεϊνών με σόγια. Ως εκ τούτου 

προκύπτει οριζόντια σχέση στις δραστηριότητες των συμμετεχουσών εταιρειών στη 

σχετική αγορά.  

Οι πωλήσεις της ADM σε πρωτεΐνη με βάση την σόγια ανήλθαν σε [………] κατά το 

2020, οι οποίες ανέρχονται σε εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς [10-20]%, όταν ληφθεί 

υπόψη ότι η συνολική αγοραία αξία εκτιμάται ότι είναι [………].   

Κατά το 2020, η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποίησε πωλήσεις στην Κύπρο [………] 

πρωτεΐνης με βάση τη σόγια (πρωτεΐνης σόγιας με υφή). Όσον αφορά το μερίδιο 

αγοράς, οι πωλήσεις της Επιχείρησης Στόχου στην αγορά για τη διάθεση πρωτεΐνης 

με βάση την σόγια εκτιμάται πως είναι αμελητέο.   
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Βάσει των πιο πάνω, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων μετέπειτα της Συναλλαγής δεν υπερβαίνει το 15%. Ως εκ τούτου, δεν 

προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε κάθετες 

σχέσεις μεταξύ της ADM και της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο, δεδομένου του ότι 

οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα 

εμπορίου.  Ως εκ τούτου, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν έχουν ενδεχόμενη 

σχέση προμηθευτή ή πελάτη μεταξύ τους και δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετα 

επηρεαζόμενη αγορά ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


