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Ημερομηνία απόφασης: 24 Ιουνίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 27 Μαΐου 2021, από την τη Nestle S.A. (στο εξής 

«Nestle» ή «Αγοράστρια»), 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 από την Nestle του μετοχικού 

κεφαλαίου της The Bountiful Company (στο εξής ο «Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Nestlé S.A. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Ελβετίας. Η Nestlé ασχολείται κυρίως με την παραγωγή, 

την εμπορία και την πώληση μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, τροφίμων και 

ποτών, περιλαμβανομένων των γαλακτοκομικών προϊόντων, πόσιμων 
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προϊόντων καφέ, συσκευασμένου νερού, δημητριακών, προϊόντων 

μαγειρικής όπως προπαρασκευασμένων τροφίμων, καρυκευμάτων, 

σαλτσών και ξηρών ζυμαρικών, παγωτών, πόσιμων προϊόντων σοκολάτας 

και τσαγιού, προϊόντων ζαχαροπλαστικής, σνακ, τροφών για κατοικίδια και 

προϊόντων υγιεινής διατροφής. 

Η παρούσα συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Nexus Merger, η 

οποία είναι μια άμεσα, εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Nexus Holdco, η 

οποία είναι μια έμμεσα εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Nestlé. [………]1. 

2. Η The Bountiful Company που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εν 

λόγω εταιρεία αποτελεί ένα αποκλειστικά επικεντρωμένο επώνυμο παίκτη 

στην παγκόσμια αγορά διατροφής, η οποία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή, εμπορία και προμήθεια βιταμινών, ανόργανων 

συστατικών/μετάλλων (minerals), φυτικών και άλλων ειδικών 

συμπληρωμάτων και ενεργών προϊόντων διατροφής. 

Στην παρούσα συναλλαγή ο Στόχος περιλαμβάνει την The Bountiful 

Company και την τρέχουσα εμπορική δραστηριότητάς της, εξαιρουμένων 

των (i) NBTY (2015) Limited και των θυγατρικών της (που λειτουργούν την 

επιχείρηση «Dr. Organic»), (ii) Vita Health Products Inc. (που διαχειρίζεται 

την παραγωγή μη συνταγογραφούμενων ιατρικών προϊόντων στον 

Καναδά) και (iii) την επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τα 

προϊόντα με τις επωνυμίες «Pure Protein», «Body Fortress», «Met-Rx», 

«Balance Bar» και «Best Bar Ever» (στο εξής οι «Εξαιρούμενες 

Επιχειρήσεις»). 

Την 1η Ιουνίου 2021, 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 23 Ιουνίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

 
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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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 23 Ιουνίου 2021, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας και 

Σχεδίου Συγχώνευσης [………]2 (στο εξής η «Συμφωνία»). 

Βάσει της Συμφωνίας, πριν από το κλείσιμο της προτεινόμενης συναλλαγής, η The 

Bountiful Company θα οργανώσει τις ‘αποκοπές’ (carve-outs) των 

προαναφερόμενων Εξαιρούμενων Επιχειρήσεων [………].  

 

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.  

[………]. 

Κατά την ημερομηνία κλεισίματος, η Nexus Merger θα συγχωνευθεί με τον Στόχο, ο 

οποίος θα αποτελεί την παραμένουσα ενεργή εταιρεία και την Nexus Holdco να 

γίνεται ο άμεσος ιδιοκτήτης του 100% των μετοχών του Στόχου.  

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 του Στόχου, σε αποκλειστικό έλεγχο του από την Nestle. 

 
2 [………] 
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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 Νestlé 

πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου €78.788.922.000 και ο Στόχος 

για το ίδιο έτος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους €[………]. 

Επιπρόσθετα, ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, τόσο η Νestlé, όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υπόχρεα προς 

κοινοποίηση αναφέρει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δραστηριοποιούνται εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το 

οικονομικό έτος 2020, η Nestlé πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο 

περίπου €[………] ο οποίος προήλθε από προμήθεια στην κυπριακή αγορά  

προϊόντων καφέ, προϊόντων καφέ για αυτόματες μηχανές Nestle Professional 

(Vending-Food Service-Coffees), σοκολάτων & προϊόντων ζαχαροπλαστικής, 

τροφίμων μαγειρικής & κατεψυγμένων τροφίμων, γαλακτοκομικών, παιδικής τροφής 

Nestlé, συσκευασμένου νερού, τροφών για κατοικίδια (PURINA), δημητριακών 

(CPW), καψούλων καφέ μίας χρήσης με την επωνυμία Nespresso. Ο Στόχος για το 

ίδιο έτος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους €[………] και ο συνολικός κύκλος 

εργασιών καλύπτει όλες τις κατηγορίες VMS με όλες τις πωλήσεις να αφορούν την 

επωνυμία Solgar. 

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 Nestlé ασχολείται κυρίως με την παραγωγή, την εμπορία και την πώληση μιας 

μεγάλης ποικιλίας προϊόντων τροφίμων και ποτών, περιλαμβανομένων των 
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γαλακτοκομικών προϊόντων, πόσιμων προϊόντων καφέ, συσκευασμένου νερού, 

δημητριακών, προϊόντων μαγειρικής όπως προπαρασκευασμένων τροφίμων, 

καρυκευμάτων, σαλτσών και ξηρών ζυμαρικών, παγωτών, πόσιμων προϊόντων 

σοκολάτας και τσαγιού, προϊόντων ζαχαροπλαστικής, σνακ, τροφών για κατοικίδια 

και προϊόντων υγιεινής διατροφής. 

Η Nestlé, μέσω της Nestlé Health Science (στο εξής η «NHS»), δραστηριοποιείται 

στον τομέα της διατροφικής επιστήμης, με ένα χαρτοφυλάκιο επωνυμιών 

βασισμένων στην επιστήμη το οποίο επικεντρώνεται στους τομείς υγείας των 

καταναλωτών, ιατρικής διατροφής, συμπληρωμάτων και φαρμακευτικών θεραπειών. 

Περίπου το ήμισυ των δραστηριοτήτων της NHS είναι αφιερωμένο στην ιατρική 

διατροφή (προϊόντα που διατίθενται μόνο μέσω παρόχων υγειονομικής περίθαλψης) 

και το ήμισυ αφιερώνεται στην φροντίδα των καταναλωτών, και σε μη 

συνταγογραφούμενες διατροφικές λύσεις. Οι δραστηριότητες της NHS καλύπτει το 

φάσμα από νεογέννητα έως τους πιο ηλικιωμένους, από άτομα που θέλουν να 

βελτιώσουν την απόδοση της φυσικής τους κατάστασης μέχρι εκείνους που 

χρειάζονται επιπλέον ειδική διατροφική φροντίδα λόγω ασθενειών. 

Το χαρτοφυλάκιο ιατρικής διατροφής της NHS περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες 

που συνιστώνται από επαγγελματίες υγείας για ασθενείς με ειδικές διατροφικές 

ανάγκες που σχετίζονται με ασθένειες, καταστάσεις ασθενειών ή ειδικές προκλήσεις 

διαφορετικών σταδίων ζωής. Αυτά τα προϊόντα είναι πιο συναφή για τον θεσμικό 

τομέα - συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των εγκαταστάσεων μακροχρόνιας 

και βραχυπρόθεσμης περίθαλψης και της κατ' οίκον φροντίδας - και συνήθως 

καλύπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Το τρέχον 

χαρτοφυλάκιο της NHS επικεντρώνεται στη διατροφή ενηλίκων, τη διατροφή με 

σωλήνες, τον διαβήτη και την παιδιατρική. 

Το χαρτοφυλάκιο της NHS το οποίο είναι επικεντρωμένο στην φροντίδα των 

καταναλωτών περιλαμβάνει προϊόντα διατροφής που απευθύνονται σε άτομα που 

αναζητούν διατροφικές λύσεις για να τους βοηθήσουν να έχουν μια πιο υγιή ζωή. Τα 

προϊόντα της βρίσκονται σε φαρμακεία, καταστήματα λιανικής και στο διαδίκτυο. Το 

χαρτοφυλάκιο αυτό επικεντρώνεται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της υγιούς 

γήρανσης, της υγιούς ανάπτυξης, της υγείας του εντέρου και της μεταβολικής υγείας, 

και ειδικότερα της παχυσαρκίας. 
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Η The Bountiful Company αποτελεί ένα αποκλειστικά επικεντρωμένο (pure play) 

επώνυμο παίκτη στην παγκόσμια αγορά διατροφής, η οποία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή, εμπορία και προμήθεια βιταμινών, ανόργανων συστατικών/μετάλλων, 

φυτικών και άλλων ειδικών συμπληρωμάτων και ενεργών προϊόντων διατροφής. 

Το χαρτοφυλάκιο επωνυμιών της The Bountiful Company περιλαμβάνει 

περισσότερες από 10 επωνυμίες: Nature’s Bounty, Solgar, Pure Protein, Osteo Bi-

Flex, Puritan’s Pride, Sundown, Body Fortress, Met-Rx, Dr. Organic, και Ester-C. 

Ωστόσο, η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει μόνο τις βιταμίνες, τα ανόργανα 

συστατικά/μέταλλα και τις επωνυμίες φυτικών συμπληρωμάτων 

συμπεριλαμβανομένων των Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex και Puritan's 

Pride, καθώς και τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ετικέτας στις ΗΠΑ. Δεν περιλαμβάνει τα 

αθλητικά προϊόντα διατροφής υπό τις αθλητικές διατροφικές επωνυμίες της The 

Bountiful Company (Pure Protein, Body Fortress και MET-Rx), Dr. Organic και την 

παραγωγή µη συνταγογραφούμενων ιατρικών προϊόντων στον Καναδά, οι οποίες 

δεν συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο της Nestlé και δεν περιλαμβάνονται στη 

παρούσα συμφωνία. 

 Η Nature’s Bounty3 είναι η επωνυμία διατροφής του Στόχου που 

προσφέρεται στους καταναλωτές για σχεδόν 50 χρόνια. Η Nature's 

Bounty είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη επωνυμία και είναι μια 

δημοφιλής επωνυμία VMS στη Βόρεια Αμερική. 

 Η Solgar4 είναι μια premium επωνυμία φυσικών VMS που διανέμεται 

παγκοσμίως σε καταναλωτές σε περισσότερες από 50 χώρες. Για 

πάνω από 70 χρόνια, η Solgar στοχεύει να είναι το «χρυσό πρότυπο 

σε βιταμίνες» και αποτελείται από premium συμπληρώματα 

διατροφής. 

 Η Osteo Bi-Flex5 είναι μια επωνυμία συμπληρώματος κοινής 

φροντίδας (joint-care) στη Βόρεια Αμερική και είναι η κορυφαία 

επωνυμία κοινής φροντίδας η οποία συνίσταται από φαρμακοποιούς 

στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερο από μια δεκαετία. 

 
3   www.naturesbounty.com  
4  www.solgar.com   
5  www.osteobiflex.com  
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 H Puritan’s Pride6 είναι μια διαδικτυακή επωνυμία VMS και πλατφόρμα 

ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρει στους καταναλωτές ένα από 

τα πιο ολοκληρωμένα φάσματα συμπληρωμάτων διατροφής υψηλής 

ποιότητας σε υπάρχουσες και αναδυόμενες κατηγορίες διατροφής. 

Παράγει περισσότερα από 1.000 προϊόντα - καθένα από τα οποία 

είναι προσαρμοσμένο για να ανταποκρίνεται σε κάθε τρόπο ζωής και 

να υποστηρίζει κάθε τομέα ευεξίας. 

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 

προμήθειας συμπληρωμάτων διατροφής. 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, 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Nestlé προμηθεύει κυρίως την 

κυπριακή αγορά με προϊόντα καφέ, προϊόντα καφέ για αυτόματες μηχανές Nestle 

Professional (Vending-Food Service-Coffees), σοκολάτες & προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής, τρόφιμα μαγειρικής & κατεψυγμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, 

παιδική τροφή Nestlé, συσκευασμένο νερό, τροφές για κατοικίδια (PURINA), 

δημητριακά (CPW), κάψουλες καφέ μίας χρήσης με την επωνυμία Nespresso. 

 

Οι δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν από την θυγατρική 

της εταιρεία [………] και ο συνολικός κύκλος εργασιών καλύπτει όλες τις κατηγορίες 

VMS, με όλες τις πωλήσεις να αφορούν την επωνυμία Solgar. 

 

Οριζόντια σχέση 

Σημειώνεται ότι καμία από τις απευθείας πωλήσεις της Nestlé στη Κύπρο, όπως 

αναφέρονται πιο πάνω, δεν είναι σχετικές με τις δραστηριότητες του Στόχου. 

 

Για σκοπούς πληρότητας, σημειώνεται ότι η Nestlé δεν έχει άμεσες πωλήσεις στην 

Κύπρο στην αγορά VMS μέσω του τμήματος NHS, μια μικρή ποσότητα των 

 
6  www.puritan.com  
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προϊόντων Nestlé Minami είναι διαθέσιμα σε ορισμένα φαρμακεία στην Κύπρο που 

τα αγοράζουν από την [………] δεν υπολογίζονται στον κύκλο εργασιών της Nestlé 

που έχει κατανεμηθεί στην Κύπρο, οι έμμεσες πωλήσεις αυτών των προϊόντων 

μπορεί να θεωρηθούν ως παρουσία της Nestlé στην κυπριακή αγορά VMS. Αυτά τα 

προϊόντα VMS που πωλούνται (έμμεσα) από τη Nestlé στην Κύπρο είναι τα προϊόντα 

Minami, τα οποία είναι συμπληρώματα διατροφής ωμέγα-3. 

 

Οι σχετικές έμμεσες πωλήσεις VMS της Nestlé ανήλθαν σε €[………] για το 

οικονομικό έτος του 2020. Οι σχετικές με το Στόχο πωλήσεις VMS στην Κύπρο 

ανήλθαν σε €[………] για το οικονομικό έτος 2020. Σύμφωνα με την έκθεση του 

«Euromonitor» για την Κύπρο, το μέγεθος της κυπριακής αγοράς VMS ανήλθε σε 

€4.824.561 κατά την διάρκεια του 2020. Βάσει αυτών των στοιχείων, το μερίδιο 

αγοράς των Μερών εκτιμάται στη συνολική αγορά VMS σε περίπου [20-30]%. 

 

Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς στη βάση 

του ορισμού του Παραρτήματος Ι του Νόμου στην αγορά προμήθειας προϊόντων 

VMS. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου. Η 

Επιτροπή εξέταση την αναμενόμενη εξέλιξη της ζήτησης, τον κύκλο εργασιών κάθε 

συμπλέγματος επιχειρήσεων, το μερίδιο αγοράς καθενός από τους ανταγωνιστές της, 

τον επηρεασμό των συμφερόντων των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών, τους 

φραγμούς εισόδου στην αγορά και τους μεγαλύτερους πελάτες των μερών της 

συγκέντρωσης και των ατομικών μεριδίων τους όσον αφορά τις πωλήσεις των μερών 

της συγκέντρωσης προς τους πελάτες αυτούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη της τους εν λόγω παράγοντες και την ανταγωνιστικότητας της 

τοπικής αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών ισχυρών 

παικτών, η Επιτροπή κατέληξε ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα προκαλέσει 

προβλήματα ανταγωνισμού στην κυπριακή αγορά προϊόντων VMS . 

Κάθετες πτυχές                                                                                                 

Οι άμεσες δραστηριότητες της Nestlé στην Κύπρο όπως προσδιορίζονται πιο 

πάνω, δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά VMS. Με τον ίδιο τρόπο, οι 

δραστηριότητες VMS της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο δεν έχουν καμία 

σχέση με τις δραστηριότητες της Nestlé στην Κύπρο. Ως αποτέλεσμα, δεν 
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υπάρχει (δυνητική) κάθετη σχέση μεταξύ της Nestlé και του Στόχου που θα 

δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνισμού. 

Επιπρόσθετα δεν προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σημαντικές συνέπειες η παρούσα πράξη. 

 

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 


