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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2018, από την Broadview Holding B.V. 

(στο εξής η «Broadview»), 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 Broadview 

θα αποκτήσει τουλάχιστον το [………]% του µετοχικού κεφαλαίου της Westag & 



Getalit Aktiengesellschaft (στο εξής η «W&G»), µέσω της Broadview Industries AG 

(στο εξής η «Broadview Industries»).  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Broadview Industries AG που αποτελεί µετοχική εταιρεία δεόντως εγγεγ-

ραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Γερµανίας. Η Broadview Industries AG 

είναι όχηµα απόκτησης για σκοπούς της παρούσας συναλλαγής και ανήκει 

στην Broadview Holding B.V.. Η Broadview Holding B.V. είναι εταιρεία περιο-

ρισµένης ευθύνης δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ολ-

λανδίας, η οποία τελικώς ανήκει σε ένα όµιλο εταιρειών, ο οποίος ελέγχεται 

από µια διεθνή εταιρεία χαρτοφυλακίου, ήτοι τη HAL Trust, µε στρατηγική εσ-

τίαση στην απόκτηση σηµαντικών συµµετοχών σε εταιρείες. Το χαρτοφυλάκιο 

αυτό ασχολείται µε µια µεγάλη ποικιλία βιοµηχανιών.  

2. Η Westag & Getalit Aktiengesellschaft που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµ-

µένη σύµφωνα µε τους νόµους της Γερµανίας και δραστηριοποιείται στους 

τοµείς της κατασκευής επιφανειών και φινιρίσµατος ξύλινων υλικών, χρησι-

µοποιώντας ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών επικαλύψεων. Το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων της κυµαίνεται από πολυστρωµατικά (laminate) υλικά έως µοντέρ-

να στερεά υλικά επιφάνειας, από σκληρά πλαίσια πάνελς έως έτοιµα προϊόν-

τα για εγκατάσταση, όπως πόρτες και πλαίσια, πάγκους εργασίας και περβά-

ζια παραθύρων. 

Στις 24 Μαΐου 2018, ο 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 ∆ηµοκρατίας 

την 1η Ιουνίου 2018, 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 8 Ιουνίου 2018, 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 µιας Συµφωνίας Αγοράς 

και Μεταβίβασης Μετοχών (στο εξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 23 Μαΐου 2018, 

µεταξύ της Broadview Industries, ως αγοραστής, της Broadview Holding B.V., ως εγ-

γυητής και του Gethalia Foundation, ως πωλητής, σύµφωνα µε την οποία η 

Broadview Industries θα αγοράσει το [………]% των συνήθων µετοχών και δικαιωµά-

των ψήφου στην W&G. Την ίδια ηµεροµηνία, η Broadview Industries ανακοίνωσε την 

πρόθεσή της να ξεκινήσει µια εθελοντική προσφορά εξαγοράς σύµφωνα µε τον Γερ-

µανικό Νόµο περί Απόκτησης και Εξαγοράς (WpÜG) του υπόλοιπου µετοχικού κε-

φαλαίου της W&G σε όλους τους εξωτερικούς της µετόχους.  

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 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)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

W&G, από αποκλειστικό έλεγχο της από το Gethalia Foundation, σε αποκλειστικό 

έλεγχο της από την Broadview Holding B.V..  

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 κύκλος εργα-

σιών της HAL Trust (δηλαδή, οι επενδύσεις της HAL και οι ελεγχόµενες εταιρείες 

χαρτοφυλακίου της) για το οικονοµικό έτος 2017, ανήλθε περίπου στα  € [………]1 και 

κατά το ίδιο οικονοµικό έτος η W&G, πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών 

€[………].  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η HAL, µέσω των 

εταιρειών που ελέγχει, όσο και η W&G, δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών άνω των €3,5 εκατοµµυρίων. 

                                                             
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 [....]. 
 



Συγκεκριµένα, o κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε η HAL στην Κύπρο, κατά το 

2017, ανήλθε σε περίπου €[………]. Η W&G στην Κύπρο, κατά το έτος 2017, πραγ-

µατοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε περίπου €[………]από πωλήσεις πάνελ 

υψηλής πίεσης (laminates)  (στο εξής τα "HPL").  

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 ∆ηµοκρατία 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 αξιο-

λόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του αν-

ταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγρα-

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

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η W&G δραστηριοποιείται στους τοµείς της 

κατασκευής επιφανειών και του φινιρίσµατος των ξύλινων υλικών, χρησιµοποιώντας 

ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών επικαλύψεων. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων κυµαίνεται 

από πολυστρωµατικά (laminate) υλικά έως µοντέρνα στερεά υλικά επιφάνειας, από 

σκληρά πλαίσια πάνελς έως έτοιµα προϊόντα για εγκατάσταση, όπως πόρτες και 

πλαίσια, πάγκους εργασίας και περβάζια παραθύρων.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η HAL Trust είναι µια διεθνής εταιρεία 

χαρτοφυλακίου µε στρατηγική εστίαση στην απόκτηση σηµαντικών συµµετοχών σε 

εταιρείες και µε στόχο την αύξηση της µακροπρόθεσµης αξίας των µετοχών. Η HAL 

Trust δεν περιορίζεται σε συγκεκριµένες βιοµηχανίες και υπάρχει µόνο µία 

ελεγχόµενη εταιρεία χαρτοφυλακίου της HAL Trust που είναι ανταγωνιστής της W&G, 

η Arpa Industriale S.p.A., η οποία προσφέρει διάφορα πάνελ HPL για εσωτερικούς 

χώρους. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η αγορά 

πολυστρωµατικών (laminate) προϊόντων υψηλής πίεσης για εσωτερικούς χώρους. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια 



της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την υπό αναφορά σχετική αγορά 

προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, η παρούσα πράξη επιφέρει οριζόντια επικάλυψη (horizontal overlap), 

στην αγορά πολυστρωµατικών (laminate) προϊόντων υψηλής πίεσης για εσωτερικούς 

χώρους. Εντούτοις, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, το συνδυασµένο 

µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων είναι περίπου 0-5%. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, το συνδυασµένο µερίδιο στην αγορά 

πολυστρωµατικών (laminate) προϊόντων υψηλής πίεσης για εσωτερικούς χώρους 

δεν υπερβαίνει του ορίου του 15% που καθορίζει η παράγραφος 1(α) του 

Παραρτήµατος Ι του Νόµου, ούτως ώστε να θεωρηθεί ως επηρεαζόµενη αγορά. 

Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, δεν εγείρονται οποιεσδήποτε 

αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της ως άνω συγκέντρωσης µε βάση τον πιο 

πάνω καθορισµό της σχετικής αγοράς. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν υφίσταται κάθετη σχέση µεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών (συµπεριλαµβανοµένων των ελεγχόµενων ετα-

ιρειών χαρτοφυλακίου του και των εταιρειών χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από τις 

συµµετέχουσες) στην Κύπρο.  

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

τρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φά-

κελο 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 οµόφω-

να αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει 

αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  
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