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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 14/2022 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.022.007 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της GCP Applied Technologies Inc. από την Compagnie de        

Saint-Gobain S.A., μέσω της Cyclades Parent, Inc. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 16 Μαρτίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 21 Φεβρουαρίου 2022, από την εταιρεία 

Compagnie de Saint-Gobain SA (στο εξής «Saint-Gobain» ή «ο Αγοραστής»), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, ο Αγοραστής 

θα αποκτήσει έμμεσα, μέσω της έμμεσης θυγατρικής του Cyclades Parent, Inc. (στο 

εξής η «Cyclades Parent»), το 100% των μετοχών της GCP Applied Technologies 

Inc. (στο εξής η «GCP» ή η «Εταιρεία Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Compagnie de Saint-Gobain SA που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και δραστηριοποιείται 

σε κατασκευαστικούς τομείς και λειτουργεί τέσσερις επιχειρηματικούς 

κλάδους: (i) καινοτόμα υλικά, (ii) κατασκευαστικά προϊόντα 

(συμπεριλαμβανομένων των κονιαμάτων), (iii) διανομή κατασκευαστικών 

υλικών και (iv) γυαλί. 

2. Η Cyclades Parent, Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους του Daleware των ΗΠΑ, ανήκει στη Compagnie de Saint-

Gobain SA και δημιουργήθηκε για σκοπούς της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης. 

3. Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η GCP η οποία είναι 

παγκόσμιος πάροχος κατασκευαστικών προϊόντων και τεχνολογιών. Η 

GCP έχει δύο επιχειρηματικά τμήματα: (i) Ειδικές Κατασκευαστικές Χημικές 

Ουσίες (Specialty Construction Chemicals) («SCC»), το οποίο παράγει 

χημικές προσμίξεις (chemical admixtures), και συστήματα 

παρακολούθησης και διαχείρισης σκυροδέματος κατά τη μεταφορά και 

ειδικά συστήματα∙ και (ii) Ειδικά Οικοδομικά Υλικά (Specialty Building 

Materials) («SBM»), το οποίο παράγει κελύφη κτιρίων (building envelope), 

οικιστικά και εξειδικευμένα κατασκευαστικά προϊόντα που προστατεύουν 

τις κατασκευές από νερό, μετάδοση ατμού, διείσδυση αέρα και ζημιά από 

πυρκαγιά.  

Την 28η Φεβρουαρίου 2022, 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 4 Μαρτίου 2022, 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 9 Μαρτίου 2022, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας και Σχεδίου 

Συγχώνευσης (agreement and plan of merger) ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2021, 

μεταξύ της θυγατρικής της Saint-Gobain, Cyclades Parent, Inc., ( στο εξής η 

«Μητρική» (Parent)), της Cyclades Merger Sub, Inc., μίας εξ ολοκλήρου θυγατρικής 

της Μητρικής (η «Merger Sub»), της GCP και, αποκλειστικά για σκοπούς ορισμένων 

υποχρεώσεων εγγύησης, της Saint-Gobain (στο εξής η «Συμφωνία»).     

Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η Συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μέσω μίας νομοθετικής 

συγχώνευσης των ΗΠΑ (US statutory merger), με την οποία η GCP θα καταστεί εξ 

ολοκλήρου θυγατρική της Μητρικής. 

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο Αγοραστής θα αποκτήσει έμμεσα το 100% 

των μετοχών της Εταιρείας Στόχου. 

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 Εταιρείας- Στόχου και ο Αγοραστής, θα αποκτήσει έμμεσα τον 

αποκλειστικό έλεγχο. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, η Saint -

Gobain πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου €[………]1 και η 

 
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 [....]. 



4 

 

Εταιρεία-Στόχος για το ίδιο έτος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 

ύψους €[………]. 

Επιπρόσθετα, ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, τόσο η Saint-Gobain, όσο και η 

Εταιρεία- Στόχος, δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, τα συνολικά έσοδα της 

Saint-Gobain ήταν ύψους €[………]. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εταιρείας 

Στόχου για το ίδιο έτος ήταν €[………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε στη συνέχεια 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 Saint-Gobain σχεδιάζει, κατασκευάζει και διανέμει υλικά και λύσεις για τις αγορές 

κατασκευών, κινητικότητας, υγειονομικής περίθαλψης και άλλων βιομηχανικών 

εφαρμογών και δραστηριοποιείται μέσω τεσσάρων επιχειρηματικών τομέων, ήτοι (i) 

καινοτόμων υλικών, (ii) δομικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων κονιαμάτων 

(mortars)), (iii) διανομής οικοδομικών υλικών και (iv) γυαλιού. 

Η Chryso  είναι ένα επιχειρηματικό τμήμα στον κατασκευαστικό κλάδο της Saint-

Gobain (τον οποίο η Saint-Gobain απέκτησε πρόσφατα τον Σεπτέμβριο 2021), που 

εξειδικεύεται σε λύσεις για την αγορά κατασκευαστικών χημικών (construction 

chemicals market). Στην Ευρώπη η Chryso είναι το μόνο επιχειρηματικό τμήμα Saint-

Gobain που δραστηριοποιείται σε χημικές προσμίξεις (chemical-based admixtures). 

Η GCP είναι μία εταιρεία κατασκευαστικών προϊόντων και τεχνολογιών που λειτουργεί 

μέσω των επιχειρηματικών της τμημάτων SBM (Speciality Building Materials – 

Εξειδικευμένα Δομικά Υλικά) και SCC (Specialty Construction Chemicals – 

Εξειδικευμένα Κατασκευαστικά Χημικά). 

Η Επιτροπή προχώρησε να αναλύσει τις σχετικές αγορές στις οποίες δύνανται να 

προκύπτει οριζόντια επικάλυψη ή κάθετη ή γειτονική σχέση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

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

προϊόντος/υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά (α) 
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προμήθειας χημικών προσμίξεων (Chemical-based admixtures), (β) προμήθειας 

διαφορετικών τύπων ρευστοκονιαμάτων και κονιαμάτων, (γ) προμήθειας 

στεγανωτικών προϊόντων (waterproofing products) και (δ) προμήθειας υδροφραγών 

(Waterstops). Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η γεωγραφική 

αγορά για τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τα συνολικά έσοδα της Saint-Gobain στην Κύπρο αφορούν την πώληση 

γυψοσανίδων, προϊόντων/εξαρτημάτων γύψου, προϊόντων στεγανοποίησης και, 

μέσω της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της, Chryso, χημικών προσμίξεων (chemical 

admixtures). Η Saint-Gobain εμπορεύεται στην Κύπρο ξηρά κονιάματα (dry mortars), 

έτοιμα προς χρήση υγρά επιχρίσματα (ready to use wet renders) και εξαρτήματα 

ETICS (Exterior Thermal Insulation Composite System accessories). Η Saint-Gobain 

έχει επίσης πωλήσεις κονιαμάτων σε μορφή πάστας (paste mortars) στην Κύπρο.  

 

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, η GCP πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο ο οποίος προήλθε, μεταξύ άλλων, από την πώληση χημικών 

προσμίξεων (chemical admixtures), προϊόντων στεγανοποίησης, (waterproofing 

products), κονιαμάτων (mortars), υδρογραγές (waterstops) και ασταριών (primers). 

 

Η παρούσα συναλλαγή θα οδηγήσει σε επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της 

Saint-Gobain και αυτών του Στόχου στην Κύπρο, καθώς και οι δύο εταιρείες 

πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο κατά το 2020 σχετικά με (α) Χημικές 

Προσμίξεις (Chemical-based admixtures), (β) Κονιάματα (Mortars), (γ) 

Στεγανοποίηση (Waterproofing) και (δ) Υδροφραγές (Watestops).  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης και στις 

τέσσερις αγορές το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς να είναι αρκετά κάτω του 15%. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, δεν υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ του Αγοραστή και 

της Εταιρείας- Στόχου. 

 

Βάσει των πιο πάνω και στη βάση του Παραρτήματος Ι, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά λόγω οριζόντιας ή κάθετης σχέσης στις σχετικές 

αγορές. Επιπρόσθετα δεν προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σημαντικές συνέπειες η παρούσα πράξη. 
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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 


