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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Αυγούστου 2019, εκ μέρους GreenCycle Alpha 

GmbH (εφεξής η «GreenCycle Alpha»), 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 GreenCycle 

Alpha θα αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Sky Plastic Group AG (εφεξής η «Sky 

Plastic» ή η «Επιχείρηση Στόχος»). Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση 

επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η GreenCycle Alpha GmbH, που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω 

εταιρεία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και είναι μέλος του Ομίλου Schwarz.  

Ο Όμιλος Schwarz δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της λιανικής 

πώλησης τροφίμων δια μέσου δύο ομίλων με ανεξάρτητη διαχείριση, των Lidl 

και Kaufland. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στον 

σχεδιασμό, ανακύκλωση, διάθεση και καινοτομία στην πλαστική συσκευασία, 

στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και παράγει επίσης 

σοκολάτες, αρτοπαρασκευάσματα, μη αλκοολούχα ποτά και παγωτά. 

Ο Όμιλος Lidl πραγματοποιεί επιχειρηματικές εργασίες στην Κύπρο μέσω της 

Lidl Cyprus. 

2. Η Sky Plastic Group AG, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Αυστρίας. Η Sky Plastic Group AG είναι εταιρεία 

ανακύκλωσης και σύνθεσης πλαστικού που δραστηριοποιείται στην 

παράγωγή ανακυκλώσιμου πολυπροπυλένιο (PP), ανακυκλώσιμου 

πολυαιθυλένιο (PE) και ανακυκλώσιμης πολυστερίνης (PS) τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενείς πρώτες ύλες σε έπιπλα, 

κατασκευές, κηπουρική, συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές, την 

αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων, ανακυκλώνοντας επομένως 

μεταβιομηχανικά και μετά καταναλωτικά απόβλητα. 

 

Στις 27 Αυγούστου 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 6 Σεπτεμβρίου 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 19 Σεπτεμβρίου 2019, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της 

γνώμη ως προς το συμβατό 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 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 Αγοράς 

Μετοχών (εφεξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 8  Αυγούστου 2019 μεταξύ των 

Cudos Capital AG & Co KG, Cudos EF II AG & Co KG, κ. Clemens Stockreiter, 

HPMG Srl, (ως πωλητές), και της GreenCycle Alpha (ως αγοραστής). Βάσει της 

Συμφωνίας, οι πωλητές θα πωλήσουν και μεταφέρουν το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Sky Plastic στη GreenCycle Alpha. 

Αποτέλεσμα της εν λόγω πράξης είναι η απόκτηση του 100% των μετοχών της Sky 

Plastic από την GreenCycle Alpha. 

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 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 της Επιχείρησης Στόχου καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος της από την 

GreenCycle Alpha.  

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 

που ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 του Ομίλου Schwarz ανήλθε στα 

€[………]1, και της Sky Plastic για το έτος 2018 ανήλθε στα €47 εκατομμύρια. 

 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος οικονομικό έτος που 

ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2019 του Ομίλου Schwarz ανήλθε στα περίπου 

 
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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€[………] και αφορούσε τον κύκλο εργασιών των υπεραγορών με την επωνυμία Lidl 

και της Sky Plastic για το έτος 2018 ανήλθε γύρω στις €[………] από πωλήσεις 

ανακυκλώσιμου πολυπροπυλένιου (polypropylen recyclate). 

  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η αγοράστρια GreenCycle Alpha είναι ιθύνουσα εταιρεία, 

χωρίς δραστηριότητες. 

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. 

Η αγοράστρια εταιρεία GreenCycle Alpha δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο 

όμιλος Schwarz στον οποίο ανήκει η αγοράστρια δραστηριοποιείται στους τομείς της 

λιανικής πώλησης τροφίμων, στην παραγωγή σοκολάτων, αρτοσκευασμάτων, μη-

αλκοολούχων ποτών και παγωτών. Επιπρόσθετα, ο εν λόγω όμιλος 

δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, ανακύκλωση, διάθεση και καινοτομία στην 

πλαστική συσκευασία, στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων. 

 

Η Sky Plastic δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση και σύνθεση πλαστικού. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω εταιρεία παράγει 

ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο (PP), ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο (PE) και 

ανακυκλώσιμη πολυστερίνη (PS) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

δευτερογενείς πρώτες ύλες σε έπιπλα, κατασκευές, κηπουρική, συσκευασίες, 

ηλεκτρικές συσκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων, ανακυκλώνοντας 

επομένως μεταβιομηχανικά και μετα-καναλωτικά απόβλητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
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της κοινοποίησης, η Sky Plastic πώλησε στην Κύπρο ανακυκλώσιμο 

πολυπροπυλένιο (polypropylen recyclate).  

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή της διάθεσης 

ανακυκλωμένου πολυπροπυλένιου.  Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά 

ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υπό αναφορά 

σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο του ομίλου εταιρειών Schwarz,  στον οποίο ανήκει η 

Αγοράστρια εταιρεία, προέρχεται από την αλυσίδα υπεραγορών με την επωνυμία 

Lidl.   

 

Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχος στην Κύπρο, προέρχεται, από  την 

πώληση ανακυκλωμένου πολυπροπυλένιου. 

 

Όπως αναφέρουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης, δεν υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις, ή κάθετη σχέση ή 

οποιαδήποτε άλλη σχέση στην Κυπριακή Δημοκρατία στη σχετική αγορά μεταξύ της 

Επιχείρησης Στόχος και του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει η αγοράστρια 

εταιρεία. 

 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υφίσταται οριζόντια ή/και κάθετη ή 

άλλη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στην Κύπρο. 

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

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, 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. 
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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 


