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           Απόφαση  ΕΠΑ: 30/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.27 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της CL Intressenter AB από την Nalka Strukturfond AB,             

µέσω της Goldcup 14938 AB 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου  Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής   Μέλος 

 

Ηµεροµηνία απόφασης: 12 Ιουλίου, 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 16 Ιουνίου 2017, από την εταιρεία Goldcup 14938 

AB (στο εξής η «Goldcup»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγ-

χου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 

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

Strukturfond AB (στο εξής η «Nalka»), µέσω της Goldcup, θα αποκτήσει το 100% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CL Intressenter AB (στο εξής η «CL»).  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η αγοράστρια Nalka Strukturfond AB που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµέ-

νη σύµφωνα µε τους νόµους της Σουηδίας. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από 

τη Nalka Invest AB, η οποία ελέγχεται έµµεσα από την Interogo Holding AG 
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στην Ελβετία. Η Interogo Holding AG ελέγχεται από το Interogo Foundation 

στο Λιχτενστάιν. Το Interogo Foundation κατέχει δύο οµίλους, ένα όµιλο για 

τις επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την ΙΚΕΑ, µε ιθύνουσα εταιρεία την Inter 

IKEA Holding BV και ένα όµιλο για την επενδυτική του δραστηριότητα, µε ιθύ-

νουσα εταιρεία την Interogo Holding AG. Η Nalka είναι µια εταιρεία επενδύ-

σεων που επενδύει σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή 

των σκανδιναβικών χωρών, σε διάφορους τοµείς. 

• Η Goldcup 14938 AB που είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία, δεόντως εγγεγραµµέ-

νη σύµφωνα µε τους νόµους της Σουηδίας. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από 

τη Nalka.  

• Η CL Intressenter AB που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Σουηδίας. Το µετοχικό κεφάλαιο της CL ανήκει κατά 88% 

στην R12 Kapital Fund I AB (στο εξής η «R12»), µια σουηδική εταιρεία επεν-

δύσεων και κατά 12% σε Μετόχους Μειοψηφίας. Η CL κατέχει το 100% του µε-

τοχικού κεφαλαίου της CIBES Lift Group AB (στο εξής η "Cibes") και δεν έχει 

άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η Cibes είναι κατασκευαστής ανελκυσ-

τήρων που καθοδηγούνται µε βίδες και προσφέρει µια ευρεία γκάµα προϊόν-

των στην αγορά ανελκυστήρων. Η Cibes δραστηριοποιείται σε κυρίως τρεις 

βασικές κατηγορίες ανελκυστήρων, ήτοι (i) πλατφόρµες ανελκυστήρων, (ii) α-

νελκυστήρες καµπίνας και (iii) ανελκυστήρας σκάλας (stair lifts), οι οποίες κα-

θεµιά ικανοποιούν διαφορετικές απαιτήσεις. Η Cibes προσφέρει λύσεις πλή-

ρους εξυπηρέτησης σε πελάτες και πωλεί προϊόντα ανελκυστήρων καθώς και 

υπηρεσίες που προσφέρονται για µετά τις πωλήσεις (aftermarket), όπως πώ-

ληση ανταλλακτικών, εξυπηρέτηση / συντήρηση, εγγύηση και πελατειακή υ-

ποστήριξη στους πελάτες της.  

Στις 19 Ιουνίου 2017, 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 ∆ηµοκρατίας 

στις 30 Ιουνίου 2017, 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 
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ηµεροµηνία 11 Ιουλίου 2017, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη 

ως προς το συµβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγω-

νισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέ-

χονται 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 στη βάση Συµφωνίας Αγοράς Με-

τοχών (στο εξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 8 Ιουνίου 2017, συνοµολογηµένης µε-

ταξύ της (i) R12 και των Μετόχων Μειοψηφίας και της (ii) Goldcup, σχετικά µε όλες 

τις µετοχές και δικαιώµατα αγοράς µετοχών στην CL. ∆υνάµει της Συµφωνίας, η εται-

ρεία επενδύσεων Nalka προτίθεται, µέσω µιας σειράς οχηµάτων πλήρους ιδιοκτησί-

ας, η τελική όντας η Goldcup, να αποκτήσει από την R12 και ορισµένους ιδιώτες και 

εταιρείες, το 100% των µετοχών.     

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 προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και γε-

γονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, συµπεριλαµβανο-

µένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους 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 Νό-

µου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της CL και κατ΄ επέκταση 

της Cibes, από αποκλειστικό έλεγχο της από την R12, σε αποκλειστικό έλεγχο της 

από την Nalka. 

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 υ-

περβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, για τα οικονοµικά έτη 2014/2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών 
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της Interogo Foundation ανήλθε σε περίπου €[………]1. Για το έτος 2016, ο συνολι-

κός κύκλος εργασιών της Interogo Holding ανήλθε σε περίπου €[………]. Για το έτος 

2016, ο συνολικός κύκλος εργασιών της CL ανήλθε σε περίπου €[………]. 

Επιπρόσθετα, τα συµµετέχοντα µέρη πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας άνω των €3,5 εκατοµµυρίων. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργα-

σιών του Interogo Foundation στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, για το οικονοµικό έτος 

2016, ανήλθε σε περίπου €[………]. Επίσης, ο κύκλος εργασιών της CL, για το οικο-

νοµικό έτος 2016, στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ήταν περίπου €[………].     

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισ-

µού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συµβατότητας µια 

συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρ-

θρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του ανταγωνισµού στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιο-

υργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους κρι-

τήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς αξιο-

λόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του αν-

ταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγρα-

φικής αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η αγοράστρια Nalka είναι µια εταιρεία επενδύ-

σεων που επενδύει σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στην περιοχή των 

σκανδιναβικών χωρών. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου της περιλαµβάνουν εταιρείες µε 

δραστηριότητες σε διάφορους τοµείς, που κυµαίνονται από επιχειρήσεις γυαλιού αυ-

τοκινήτου, όπως π.χ. η Ryds Bilglas AB, µέχρι πωλήσεις προϊόντων ιππασίας, όπως 

η Hööks Hästsport AB. Η στοχευόµενη CL, ανήκει στην R12, µια σουηδική εταιρεία 

επενδύσεων και σε Μετόχους Μειοψηφίας. Η CL κατέχει το 100% του µετοχικού κε-

φαλαίου της Cibes και δεν έχει άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η Cibes είναι 

κατασκευαστής ανελκυστήρων που καθοδηγούνται µε βίδες και προσφέρει µια ευρεία 

                                                             
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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γκάµα προϊόντων στην αγορά ανελκυστήρων σε τρεις βασικές κατηγορίες ανελκυσ-

τήρων, δηλαδή (i) πλατφόρµες ανελκυστήρων, (ii) ανελκυστήρες καµπίνας και (iii) 

ανελκυστήρας σκάλας (stair lifts), οι οποίες καθεµιά ικανοποιούν διαφορετικές απαι-

τήσεις. Οι ανελκυστήρες βασίζονται σε δοµικά στοιχεία τεχνικών προτύπων τα οποία 

προσαρµόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά το µέγε-

θος, τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχεδιασµό. Τα προϊόντα της Cibes εγκαθίσταν-

ται τόσο σε δηµόσια όσο και σε εµπορικά κτίρια καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέν-

τρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών ορίζεται η αγορά κατασκευής και 

διανοµής ανελκυστήρων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική α-

γορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την υπό αναφορά σχετική 

αγορά προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επι-

χειρήσεις, δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη µεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρε-

ιών χαρτοφυλακίου της Nalka και της CL. Το Interogo Foundation, συµπεριλαµβανο-

µένης της Nalka και των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, δεν ασκούν καµία επιχειρηµα-

τική δραστηριότητα στις ίδιες σχετικές αγορές, όπως η Cibes. Επιπρόσθετα, δεν 

προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων και 

δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις η 

κοινοποιούµενη πράξη.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέν-

τρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.   

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φά-

κελο 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 οµόφω-

να αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει 

αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  
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