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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 69/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.057 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού 

κεφαλαίου της Intersect ENT, Inc. από την Medtronic, Inc. 

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: 17 Νοεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 18/10/2021, από την εταιρεία Medtronic, Inc. εφεξής η 

«Medtronic»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»). 

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

θα αποκτήσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο της Intersect ENT, Inc.  (στο εξής η 

«Intersect» ή ο «Στόχος»)). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η Medtronic που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Minnesota των ΗΠΑ, με μετοχές εισηγμένες στο NYSE, της 

μητρικής της εταιρεία Medtronic, plc. Οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας 

αφορούν τον ιατρικό εξοπλισμό και την τεχνολογία, και η αποστολή της είναι 

να συμβάλει στην ανθρώπινη ευημερία με την εφαρμογή της βιοϊατρικής 

μηχανικής στην έρευνα, το σχεδιασμό, την κατασκευή και την πώληση 

προϊόντων για την ανακούφιση του πόνου, την αποκατάσταση της υγείας και 

την παράταση της ζωής. Τα προϊόντα της αντιμετωπίζουν περίπου 70 

καταστάσεις υγείας.   

H Project Kraken Merger Sub Inc. (στο εξής το «Merger Sub») είναι εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των ΗΠΑ, 

ανήκει στη Medtronic και έχει συσταθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

παρούσας πράξης 

2. Η Intersect που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Delaware των ΗΠΑ, με μετοχές εισηγημένες στο NASDAQ και με 

έδρα στο Menlo Park της Καλιφόρνια. Οι δραστηριότητες της εν λόγω 

εταιρείας αφορούν την ιατρική τεχνολογία και είναι αφιερωμένη στην 

προώθηση της θεραπείας ορισμένων καταστάσεων παραρρινοκολπίτιδας 

(sinus) μέσω καινοτομίας στηριζόμενης σε δεδομένα, παρέχοντας στους 

γιατρούς λύσεις για να ξεπεράσουν τις κλινικές προκλήσεις και να βελτιώσουν 

την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η Intersect παράγει βιοαπορροφήσιμα 

εμφυτεύματα παραρρινίων κόλπων που χρησιμοποιούνται σε μετεγχειρητικά 

χειρουργεία παραρρινίων κόλπων για τη μείωση της φλεγμονής μέσω της 

χορήγησης φαρμάκων. 

Στις 19/10/2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 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 29/10/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 09/11/2021, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 
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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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Σχέδιου Συγχώνευσης 

ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2021 (Agreement and Plan of Merger - APM) (στο εξής η 

«Συμφωνία»), μεταξύ της Medtronic, του Merger Sub και της Intersect. 

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, η Medtronic θα αποκτήσει ολόκληρο το μετοχικό 

κεφάλαιο της Intersect από τους Πωλητές, όπως αυτοί καταγράφονται στη Συμφωνία. 

Στη συνέχεια, η Merger Sub θα συγχωνευθεί με την Intersect και μετά από αυτήν τη 

συγχώνευση, η Intersect θα συνεχίσει ως η επιζώσα, εξ ολοκλήρου θυγατρική της 

Medtronic, ενώ η Merger Sub θα πάψει να υπάρχει. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου και η Medtronic θα αποκτήσει τον 

αποκλειστικό του έλεγχο. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

Medtronic για το οικονομικό έτος 2021 ανήλθε περίπου στα €25,6 δισεκατομμύρια και 

o Στόχος για το 2020 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου 

€72,6 εκατομμύρια.  
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Η Medtronic το 2021 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους 

€[………]1 . Ο Στόχος για το έτος 2020 πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κύκλο εργασιών € [………]2 . 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική 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. 

Η Medtronic συγκεκριμένα προσφέρει μια σειρά προϊόντων για την ενίσχυση της 

θεραπείας της χρόνιας ρινοκολπίτιδας, συμπεριλαμβανομένων (1) συστημάτων 

πλοήγησης για το χειρουργείο (navigation systems for the operating room), (2) 

ηλεκτρικών οργάνων ΩΡΛ (powered ENT instruments), (3) προϊόντων διαστολής 

παραρρινίων κόλπων με μπαλόνι (balloon sinus dilation products), και (4) βιοϋλικών 

και ρινικών συσκευασιών για μετεγχειρητική φροντίδα (biomaterials and nasal 

packing for post-operative care). Στην Κύπρο η Medtronic δραστηριοποιείται μόνο 

στην προσφορά ηλεκτρικών οργάνων ΩΡΛ (powered ENT instruments). 

Τα δύο κύρια προϊόντα της Intersect είναι ένα DES (Propel) και μια θεραπεία 

διαχείρισης πολυπόδων που χορηγείται μήνες ή χρόνια μετά τη χειρουργική 

επέμβαση στον ηθμοειδή κόλπο (Sinuva). Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο Στόχος στην 

Κύπρο δραστηριοποιείται [………]3 .  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά (α) διάθεσης 

Συστημάτων Πλοήγησης ΩΡΛ και (β) διάθεσης ηλεκτρικών εργαλείων ΩΡΛ. 

Οποιαδήποτε περαιτέρω υποδιαίρεση σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η γεωγραφική αγορά για τη 

σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
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 [....]. 
2 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 [....]. 
3 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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Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Medtronic κατά το 2021 

δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο μέσω πωλήσεων σε τοπικό διανομέα, που 

αφορούσαν ηλεκτρικά εργαλεία και αναλώσιμα (δηλ. μικροαποσχιστήρες, λεπίδες, 

κοπτικά και τρυπάνια) καθώς και παραδοσιακές και απορροφήσιμες ρινικές 

συσκευασίες.   

Η Intersect δραστηριοποιήθηκε [………]4 . Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις ΩΡΛ των 

Μερών δεν αλληλεπικαλύπτονται στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

Σε σχέση με οποιαδήποτε κάθετη σχέση, βάσει των στοιχείων της κοινοποίησης, δεν 

υπάρχουν τρέχουσες κάθετες σχέσεις μεταξύ της Medtronic και του Στόχου στην 

Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες αγορές 

στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 

με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. 

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 

 
4 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 [....]. 


