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κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 9 Απριλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή την 1/3/2019, από την εταιρεία Tempo Beverages 

Cyprus Limited, (στο εξής η «Tempo»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο 

«Νόμος»).   

Η εν λόγω κοινοποίηση συγκέντρωσης αφορά την προτεινόμενη απόκτηση από την 

Tempo ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Fereos Fourpoint 

Distribution Ltd (στο εξής «Fereos» ή η «Επιχείρηση Στόχος»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Tempo που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση αλκοολούχων ποτών 

ήτοι μπύρες, βότκα, τεκίλα, ρούμι, τζιν, cider brandy, ουίσκι, οίνο, αφρώδη οίνο 

καθώς και αρωματισμένο αλκοόλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του δικού 

της δικτύου πώλησης και διανομής. Η Tempo είναι θυγατρική εταιρεία της Tempo 

Beverages Ltd, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ.  

2. Η Fereos που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση ντόπιων και εισαγόμενων 

αλκοολούχων ποτών, όπως κρασί, βότκα, τεκίλα, ρούμι, τζιν, brandy, ουίσκι, 

αρωματισμένο αλκοόλ (flavoured spirits) (liquers), στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

μέσω του δικού της δικτύου πώλησης και διανομής.     

 

Την 1/3/2019, 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 Δημοκρατίας 

στις 15/3/2019, 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 4/4/2019, 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται σε δύο πράξεις οι οποίες 

συνιστούν μία μόνο συγκέντρωση βάσει του άρθρου 7 του Νόμου, εφόσον το 

αποτέλεσμα είναι η απόκτηση ελέγχου επί των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. 



3 

 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας Πώλησης 

και Αγοράς (Sale and Purchase Agreement) (στο εξής η «Συμφωνία»), ημερομηνίας 

5/2/2019, μεταξύ της Fereos (ως η εταιρεία στόχος), της Tempo (ως η «Αγοράστρια 

εταιρεία») και των Πωλητών, ήτοι τις εταιρείες Paricotin Limited και Civilitus Limited. 

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, δυνάμει των όρων της ως άνω Συμφωνίας, η 

Tempo θα αγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Fereos.     

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, 

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

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την κοινοποίηση, με την ολοκλήρωση της 

προτεινόμενης συγκέντρωσης, η Tempo, θα κατέχει το 100% των μετοχών της 

Επιχείρησης Στόχου.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(α)(ιι) και του άρθρου 7 του Νόμου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου 

επί μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου από την Tempo. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία αφού, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της 

Tempo για το 2017 ήταν περίπου €[………]1 και της Επιχείρησης Στόχος, για το 2017 

ήταν περίπου €[………].     

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Tempo όσο και η Fereos, 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

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 

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

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς 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 Tempo δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και  χονδρική πώληση αλκοολούχων 

ποτών ήτοι μπύρες, βότκα, τεκίλα, ρούμι, τζιν, cider, brandy, ουίσκι, οίνο, αφρώδη 

οίνο καθώς και αρωματισμένο αλκοόλ στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του δικού 

της δικτύου πώλησης και διανομής.  

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση 

ντόπιων και εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών, ήτοι κρασί και άλλα είδη 

αλκοολούχων ποτών στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του δικού της δικτύου 

πώλησης και διανομής.    

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τα περιστατικά της υπόθεσης καθώς και 

σχετική νομολογία2, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών ορίστηκε 1) η αγορά 

εμπορίας μπύρας,  2) η αγορά εμπορίας κρασιού και 3) η αγορά εμπορίας λοιπών 

αλκοολούχων ποτών, ήτοι βότκα, τεκίλα, ρούμι, τζιν, brandy, ουίσκι, κ.τ.λ.. Για όλες 

                                                        

2
 Υποθέσεις COMP/M.1925-Scottish & Newcastle/Groupe Danone παρ. 10, COMP/M.2044-

Interbrew/Bass παρ. 13 και 32, COMP/M. 2152-Scottish & Newcastle/JV/Centralcer παρ. 9, 
COMP/M.2387-Heineken/Bayerische Brauholding/JV παρ. 10, COMP/M. 2569- Interbrew/Beck’s παρ. 
19 et passim, COMP/M.2740- Scottish & Newcastle/Hartwall, παρ. 9, COMP/M.2877- Karlsberg/Brau 
Holding International/Karlsberg International, παρ. 12, COMP/M.3195-Heineken/BBAG, παρ. 7, 
COMP/M.3372-Carlsberg/Holsten, παρ. 8, COMP/M.3289-Interbrew/Spaten-Franziskaner, παρ. 7, 
COMP/M.4952- Carlsberg/Scottish&Newcastle Assets, παρ. 11, COMP/M.5035-Radeberger/Getränke 
Essmann/Phoenix, παρ. 8, COMP/M.4999-Heineken/ Scottish & Newcastle Assets, παρ. 12 επ., 
COMP/M.6587-Molson Coors/Starbev, παρ. 7, COMP/37.614/F3 - Interbrew et Alken Maes, Interbrew 
N.V., ΔΕΚ C-333/94 P, Tetra Pak κατά Επιτροπής, Συλλ. [1996], σελ. I-5951, σκ. 10, Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Orkla/Volvo (IV/M. 582), [1995] Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 066 της 
16/03/1996 σ. 0017 – 0035, Απόφαση ΕΠΑ: 31/2010 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των 
εταιρειών ACM Christofides Ltd και Fereos Ltd για τη δημιουργία της εταιρείας Christofides Fereos 
Distributors Ltd, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, PERNOD RICARD / ALLIED DOMECQ 
(COMP/M.3779), [2005] OJ L-2985, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, CNP/Taittinger 
(COMP/M.2941), [2002] Journal officiel n° 327 du 28/12/2002, παρα. 13. Και, Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Allied Lyons/HWE-Pedro Domecq (IV/M.400), [1994] Επίσημη Εφημερίδα  
αριθ. C 126, παρα. 13-17, Απόφαση ΕΠΑ: 31/2010 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των 
εταιρειών ACM Christofides Ltd και Fereos Ltd για τη δημιουργία της εταιρείας Christofides Fereos 
Distributors Ltd, Απόφαση ΕΠΑ: 30/2012 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης των εταιρειών Omilos Laikou 
Distributors Ltd και Cosmos Trading Ltd αναφορικά με την δημιουργία της κοινής επιχείρησης Laiko-
Cosmos Trading Ltd, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98/602/ΕΚ: Guinness/Grand Metropolitan 
(IV/Μ.938), Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 288 της 27/10/1998 σ. 24 – 54, Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 85/562/ΕΟΚ, Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής ουίσκι και τζιν (IV/30.570 κλπ.), Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 369 της 31/12/1985 σ. 19 – 24. 
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τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, η γεωγραφική αγορά είναι όλη η 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση έχουν οριζόντια 

σχέση αναφορικά με την εμπορία κρασιού και εμπορίας άλλων αλκοολούχων ποτών 

καθώς ασκούν αμφότερες, επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια σχετική αγορά 

εμπορίας και διανομής κρασιών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων στην Κύπρο.  

Με βάση τα στοιχεία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, το συνδυασμένο μερίδιο 

αγοράς των εμπλεκομένων στην συγκέντρωση επιχειρήσεων στην αγορά εμπορίας 

κρασιού είναι [5-10]%, το οποίο είναι πιο κάτω από το κατώφλι του 15% που θέτει ο 

Νόμος για την ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς.    

Με βάση τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι, το συνδυασμένο μερίδιο 

αγοράς των εμπλεκομένων στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην αγορά εμπορίας 

λοιπών αλκοολούχων ποτών είναι [10-20]%, το οποίο είναι πιο κάτω από το κατώφλι 

του 15% που θέτει ο Νόμος για την ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς.    

Επίσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπέβαλλαν ότι δραστηριοποιούνται σε 

γειτονική αγορά προϊόντων, αφού η μεν Tempo δραστηριοποιείται στην αγορά 

εμπορίας μπύρας, ενώ η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην αγορά εμπορίας 

κρασιών και εμπορίας λοιπών αλκοολούχων ποτών. Η Επιτροπή σημείωσε ότι 

σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το μερίδιο αγοράς της Tempo στην αγορά 

εμπορίας μπύρας είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης [0-5]%, ποσοστό 

που δεν υπερβαίνει το κατώφλι του 25%, όριο που θέτει ο Νόμος για να προκύπτει 

αγορά στην οποία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση. 

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

κατέληξε ότι δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά σύμφωνα με τον ορισμό του 

Παραρτήματος Ι του Νόμου στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα ενώπιον της στοιχεία, σημείωσε ότι η 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις 

μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο.    

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τις 
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απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον 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 


