
1 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 1/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.47 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων των εταιρειών K&K Total Ltd, 

Circleoffices Ltd και Golray Enteprises Ltd, από την Coral Energy Products 

Cyprus Ltd 

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: 13 Ιανουαρίου 2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 2019, εκ μέρους της Coral Energy 

Products Cyprus Limited (εφεξής η «Coral Cyprus»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων 

των εταιρειών K&K Total Ltd (εφεξής η «K&K»), Circleoffices Ltd (εφεξής η 

«Circleoffices») και Golray Enterprises Ltd (εφεξής η «Golray»), (μαζί τα στοιχεία 

ενεργητικού και δικαιώματα και των τριών εταιρειών στο εξής οι «Επιχειρήσεις-

Στόχοι») από την Coral Cyprus,  (εφεξής καλούμενη ως η «Συναλλαγή»).  



2 

 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Coral Cyprus που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία διατηρεί δίκτυο με 30 

πρατήρια πώλησης / διάθεσης πετρελαιοειδών και συναφών ειδών, τα οποία 

λειτουργούν υπό τα εμπορικά σήματα «Lukoil» και «Shell». Από τον Απρίλιο 

2019, η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στην εισαγωγή αμόλυβδης 

βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης LS και πετρελαίου θέρμανσης, ενώ 

προμηθεύεται αμόλυβδη 98 οκτανίων, κηροζίνη και αγροτικό πετρέλαιο με την 

μέθοδο throughput από την τρίτη εταιρεία.  

 

Η Coral Cyprus αποτελεί θυγατρική της Medprofile Ltd, εταιρεία η οποία 

ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Motor Oil Hellas. Συγκεκριμένα, η Coral Cyprus 

ανήκει εξολοκλήρου στην κυπριακή εταιρεία Medprofile Ltd, η οποία με τη 

σειρά της ανήκει στην Ελληνική εταιρεία CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ και στην κυπριακή εταιρεία RASELTON HOLDINGS 

LTD. Επισημαίνεται ότι η CORAL A.E. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ είναι εξολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας MOTOR OIL 

(HELLAS) CORIΝTH REFINΕRIES S.A. (εφεξής η «Motor oil Hellas»). 

H Motor Οil Hellas είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας που δραστηριοποιείται στον τομέα της 

διύλισης και πώλησης πετρελαίου και μέσω των θυγατρικών της στην 

εμπορία (χονδρική και λιανική) πετρελαιοειδών προϊόντων. 

2. Η K&K είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία, ασχολείται με τη διάθεση / πώληση 

πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων μέσω δύο πρατηρίων υγρών 

καυσίμων που διατηρεί στις περιοχές Τίμη, της επαρχίας Πάφου, και στο 

Παραλίμνι. 

 

3. Η Circleoffices είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Κυπριακής Δημοκρατίας που δραστηριοποιείται στη διάθεση / πώληση 

πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων μέσω του πρατηρίου υγρών 

καυσίμων που διατηρεί στην Τρεμιθούσα της επαρχίας Πάφου. 

 

4. Η Golray είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διάθεση / πώληση 
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πετρελαιοειδών και συναφών προϊόντων μέσω του πρατηρίου υγρών 

καυσίμων που διατηρεί στην περιοχή ΣΟΠΑΖ της επαρχίας Λευκωσίας. 

 

Τα πρατήρια και των τριών ως άνω και των Επιχειρήσεων-Στόχων φέρουν το 

εμπορικό σήμα «Total Plus». 

 

Στις 8 Νοεμβρίου 2019, ο 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 15 Νοεμβρίου 2019, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 10 Ιανουαρίου 2020, 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 Συμφωνίας πώλησης και 

αγοράς στοιχείων ενεργητικού (agreement for the sale and purchase of assets),  

ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2019 (εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της Coral Cyprus 

(«Αγοράστρια») και των Golray, Circleoffices και K&K («Πωλητές»). Βάσει της 

Συμφωνίας, η Coral Cyprus θα αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και 

δικαιώματα που συνδέονται με τα 4 (τέσσερα) πρατήρια υγρών καυσίμων που 

ανήκουν στους Πωλητές. 

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.  



4 

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης επί των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων στα τέσσερα 

υπό αναφορά πρατήρια των Επιχειρήσεων-Στόχων, καθότι ο έλεγχος τoυς θα 

αποκτηθεί από την Coral Cyprus.  

Δεδομένου ότι πρόκειται για περισσότερες της μίας πράξης, η Επιτροπή εξέτασε 

περαιτέρω και το ζήτημα που αφορά στο κατά πόσο αυτές συνιστούν μία και μόνο 

συγκέντρωση, στη βάση του άρθρου 7 του Νόμου και της Κωδικοποιημένης 

Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1. Όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή, 

η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων επί των υπό αναφορά 

πρατηρίων των Επιχειρήσεων-Στόχων από την Coral Cyprus διενεργείται 

ταυτόχρονα, στη βάση των όρων της Συμφωνίας και ως εκ τούτου η απόκτηση τους 

από μία και μόνη επιχείρηση, την Coral Cyprus, στη βάση των όρων της ίδιας 

συμφωνίας, πληροί τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 7 του Νόμου και η 

Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση και συνεπώς η Συναλλαγή δύναται να αντιμετωπισθεί 

ως μία ενιαία πράξη συγκέντρωσης. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2018 της Αγοράστριας ανήλθε στα €67.117.474, της K&K σε €4.109.272, της 

Circleoffices σε €2.338.913 και της Golray σε €1.159.470. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 

με τις συμμετέχουσες, ο κύκλος εργασιών των Πωλητών πηγάζει αποκλειστικά από 

τις Επιχειρήσεις-Στόχους. 

 

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5(2) του Κανονισμού 

139/2004 και της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης, για σκοπούς υπολογισμού του 

κύκλου εργασιών δύο ή περισσότερες πράξεις δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να 

θεωρηθούν ότι αποτελούν μία συγκέντρωση. Εφόσον η Επιτροπή έχει ήδη καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι η Συναλλαγή συνιστά μία και μόνο συγκέντρωση, προκύπτει ότι 

 
1
 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ), 
αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01). 
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ως κύκλος εργασιών θα ληφθεί ο συνολικός κύκλος εργασιών των τριών 

Επιχειρήσεων-Στόχων, ήτοι  €7.607.655. 

 

Ο κύκλος εργασιών όλων των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων που 

καταγράφεται ανωτέρω πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησαν στην 

Κυπριακή Δημοκρατία το 2018 οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις 

ανήλθε, για την Coral Cyprus σε €67.117.474, για την K&K σε €4.109.272, για την 

Circleoffices σε €2.338.913 και για την Golray σε €1.159.470. 

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 μιας 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 συμβατότητας 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. 

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στη λιανική διάθεση/πώληση πετρελαιοειδών 

προϊόντων μέσω των πρατηρίων που φέρουν το εμπορικό σήμα «Lukoil» και 

«Shell». Οι Επιχειρήσεις-Στόχοι, επίσης δραστηριοποιούνται στη λιανική 

διάθεση/πώληση πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω των πρατηρίων τους, τα οποία 

φέρουν το εμπορικό σήμα «Τotal Plus».  

 

Στα πρατήρια των εμπλεκομένων μερών διατίθενται συγκεκριμένα τα ακόλουθα 
καύσιμα:  

 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων 

 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων 

 Πετρέλαιο κίνησης LS 

 Πετρέλαιο θέρμανσης 

 Αγροτικό πετρέλαιο 

 Κηροζίνη 
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Σε σχέση με τα επιμέρους υγρά καύσιμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θεωρούνται 

υποκατάστατα από την πλευρά της ζήτησης, καθώς ικανοποιούν διαφορετικές 

ανάγκες/χρήσεις. Για παράδειγμα, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης (LS) δεν 

θεωρούνται εναλλάξιμα μεταξύ τους προϊόντα, καθώς τα μηχανοκίνητα οχήματα 

καταναλώνουν μόνον τον έναν από τους δύο τύπους υγρών καυσίμων. Πέραν 

τούτου, τα υγρά καύσιμα διαφέρουν επίσης ως προς τη σύσταση ή και τις ιδιότητες, 

ενώ υπάρχουν και σημαντικές διαφορές όσον αφορά στις τιμές τους. 

 

Από την άλλη, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα 

θέρμανσης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης LS σε πετρελαιοκίνητα οχήματα. Η κηροζίνη, 

γνωστή και ως φωτιστικό πετρέλαιο, χρησιμοποιείται σε θερμάστρες και λάμπες 

κηροζίνης. Έχει πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης και είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη, σε 

αντίθεση με το πετρέλαιο κίνησης, το αγροτικό πετρέλαιο και το πετρέλαιο 

θέρμανσης, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανοκίνητα οχήματα ή λέβητες 

θέρμανσης. 

Η Coral Cyprus καθώς και οι Επιχειρήσεις-Στόχοι δραστηριοποιούνται επιπρόσθετα, 

μέσω των πρατηρίων τους, στην αγορά της λιανικής διάθεσης/πώλησης λιπαντικών 

για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες, ενώ η εταιρεία Coral LPC, θυγατρική 

εταιρεία στον Όμιλο της Motor Oil Hellas, διενεργεί χονδρικές πωλήσεις λιπαντικών 

για μηχανοκίνητα οχήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Η χρήση των λιπαντικών σκοπεύει στην πρόληψη της φθοράς και της οξείδωσης, 

αλλά και του περιορισμού της διάβρωσης των λιπαινόμενων εξαρτημάτων κινητήρων 

ή και άλλων μηχανικών μερών. Επίσης, μέσω της χρήσης των λιπαντικών 

επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοση των κινητήρων και άλλων μηχανικών μερών και η 

επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους. 

Στα πρατήρια τόσο της Αγοράστριας όσο και των Επιχειρήσεων-Στόχων διατίθενται 

επιπρόσθετα και διάφορα είδη μέσω της λειτουργίας καταστημάτων τύπου Mini 

Market. Η Επιτροπή κρίνει ότι, για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, η εν 

λόγω δραστηριότητα θεωρείται ως επικουρική στην κύρια δραστηριότητα των 

πρατηρίων και ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ξεχωριστή σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσίας αλλά συγκαταλέγεται στις εν γένει δραστηριότητες αυτών. 

Η εταιρεία Coral A.E., που ως προαναφέρεται ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Motor Oil 

Hellas, πραγματοποίησε κατά το 2018 κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία 
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που αφορούσε σε πωλήσεις χημικών [………]2. Τα εν λόγω χημικά χρησιμοποιούνται 

ως πρώτες ύλες σε διάφορες εφαρμογές όπως αεροσολς, χρώματα, υλικά 

καθαρισμού μετάλλων και lamp oil. Το [………]3 αφορά σε ελαφρύ πετρέλαιο (white 

spirit) με χαμηλό ποσοστό αρωματικών και χρησιμοποιείται ως διαλυτικό ή 

καθαριστικό για βιομηχανικά χρώματα. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι οι σχετικές αγορές 

προϊόντων / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι οι ακόλουθες: (α) 

αγορά λιανικής πώλησης/διάθεσης υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, 

αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης LS, πετρέλαιο θέρμανσης, 

αγροτικό πετρέλαιο και κηροζίνη)· (β) αγορά λιανικής πώλησης/διάθεσης λιπαντικών 

για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες· (γ) αγορά χονδρικής 

πώλησης/διάθεσης λιπαντικών για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες· (δ) 

αγορά λιανικής πώλησης/διάθεσης χημικών. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  

γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές λιανικής πώλησης/διάθεσης λιπαντικών 

για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες και χονδρικής πώλησης λιπαντικών για 

μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες, καθώς και χημικών, είναι η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ για την αγορά της λιανικής πώλησης/διάθεσης υγρών 

καυσίμων, η περιοχή εντός απόστασης 4χλμ από έκαστο εκ των τεσσάρων υπό 

αναφορά πρατηρίων των Επιχειρήσεων-Στόχων. 

Η Επιτροπή σημειώνει πως υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, με την έννοια ότι δραστηριοποιούνται, ως ανταγωνιστές, σε ορισμένες 

από τις σχετικές αγορές. Ειδικότερα, η Coral Cyprus και οι Επιχειρήσεις-Στόχοι έχουν 

οριζόντια σχέση μεταξύ τους καθώς πωλούν/διαθέτουν πετρελαιοειδή  προϊόντα 

μέσω των πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθώς και λιπαντικά για αυτοκίνητα και 

μοτοσυκλέτες. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, το δίκτυο 

πρατηρίων της Coral Cyprus δεν περιλαμβάνει κανένα πρατήριο σε απόσταση 4χλμ 

από τα τέσσερα πρατήρια των Επιχειρήσεων Στόχων. Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει 

ότι στην προκειμένη περίπτωση όπου κανένα πρατήριο υγρών καυσίμων της Coral 

Cyprus δεν δραστηριοποιείται εντός των υπό αναφορά σχετικών γεωγραφικών 

αγορών, δεν προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές. 

 
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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Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεων στην αγορά της λιανικής πώλησης/διάθεσης λιπαντικών, η Επιτροπή 

παρατηρεί πως τα σχετικά μερίδια αγοράς είναι χαμηλά, με αποτέλεσμα να μην 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά, εφόσον σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 

όριο του 15%.  

Η Coral LPC (που ως προαναφέρεται ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Motor Oil Hellas) 

πώλησε στην Κύπρο χονδρικώς λιπαντικά για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, 

προϊόντα που πωλούν λιανικώς οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, 

προκύπτει κάθετη σχέση μεταξύ των δύο στις αγορές χονδρικής και λιανικής 

πώλησης/διάθεσης λιπαντικών. Εντούτοις, τα σχετικά μερίδια αγοράς είναι χαμηλά, 

με αποτέλεσμα να μην προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά εφόσον σε καμία περίπτωση 

δεν υπερβαίνουν το όριο του 25%.  

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

καταλήγει ότι δεν 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 


