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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 41/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.29 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Synthon International Holding B.V. από την BC Partners LLP, 

μέσω της Stamina BidCo B.V.  

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 7 Ιουλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Ιουλίου 2019, εκ μέρους της Stamina BidCo 

B.V.,  (εφεξής η «Stamina»), 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 προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Synthon International Holding B.V. (στο εξής η «Synthon» ή η «Επιχείρηση 

Στόχος») από την BC Partners LLP (στο εξής η «BC Partners»), μέσω της εταιρείας 

Stamina. Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι 

ακόλουθες: 
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1. Η BC Partners που είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, 

εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η BC 

Partners είναι εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που συμβουλεύει ιδιωτικά 

επενδυτικά κεφάλαια (στο εξής τα «BC Funds»), - συμπεριλαμβανομένου του 

BC European Capital X (στο εξής το «BCEC X»), στο οποίο ανήκει η Stamina 

- τα οποία επενδύουν, αποκτούν και αναπτύσσουν Ευρωπαϊκές, Βόρειο 

Αμερικάνικες  ή πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Κάθε BC Fund λειτουργεί ως συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης και έχει 

έναν αριθμό ετερόρρυθμων εταίρων και έναν ομόρρυθμο εταίρο. Οι 

ομόρρυθμοι εταίροι πραγματοποιούν όλες τις αποφάσεις επένδυσης και 

επανεπένδυσης για λογαριασμό των BC Funds και αντιπροσωπεύουν τα BC 

Funds σε όλες τις συναλλαγές με τρίτους. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι των BC 

Funds είναι καθαρά χρηματοοικονομικοί επενδυτές και δεν εμπλέκονται στην 

καθημερινή διαχείριση των εταιρειών  χαρτοφυλακίου. 

2. Η Stamina που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Ολλανδίας και αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού που ανήκει στο ιδιωτικό 

επενδυτικό κεφάλαιο BCEC X. Το εν λόγω ταμείο συμβουλεύεται από την BC 

Partners. 

3. Η Synthon που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Ολλανδίας και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, 

συσκευασία, αδειοδότηση και τη διάθεση σύνθετων γενόσημων 

φαρμακευτικών προϊόντων τελικής δόσης. Η Synthon κατασκευάζει επίσης 

φαρμακευτικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της.  

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Synthon επικεντρώνεται σε σύνθετα 

γενόσημα και υβρίδια μικρού μορίου. Οι θεραπευτικοί τομείς της Synthon 

περιλαμβάνουν αλλεργία, αντι-μολυσματικά, καρδιοαγγειακά, κεντρικά νευρικά 

συστήματα, μυοσκελετικά συστήματα, ογκολογία και ουρολογία. 

 

Στις 29 Ιουλίου 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 2 Αυγούστου 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 
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ημερομηνία 6 Αυγούστου 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 προτεινόμενη συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας πώλησης και 

αγοράς (sale and purchase agreement) ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2019 (εφεξής η 

«Συμφωνία»), μεταξύ της Stamina, (Αγοράστρια) και της Synthon Holding B.V. 

(Πωλητής). Βάσει της Συμφωνίας, η BC Partners, μέσω της Stamina, θα αποκτήσει 

το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Synthon (Επιχείρηση Στόχος). 

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 καθώς και την 

Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Δικαιοδοσίας, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα 

επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου, καθότι θα 

αποκτηθεί ο έλεγχος της από την BC Partners, μέσω της Stamina.  

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 

2018 της BC Partners ανήλθε στα €[………]1 και της Synthon ανήλθε στα €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2018 της BC Partners ανήλθε 

στα €[………] και της Synthon ανήλθε στις €[………].  

 
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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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 BC Partners είναι εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που συμβουλεύει 

ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα BC Funds, τα οποία δραστηριοποιούνται σε 

διάφορους τομείς της οικονομίας. Από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της BC Partners 

οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών στην Κύπρο, οι εταιρείες Aenova GmbH (εφεξής η 

«Aenova») και Pharmathen SA (στο εξής η «Pharmathen»), έχουν επιχειρησιακές 

δραστηριότητες οι οποίες έχουν σχέση με τον φαρμακευτικό τομέα. 

Η Aenova είναι ένας ολοκληρωμένος φαρμακευτικός οργανισμός ανάπτυξης και 

κατασκευής με σύμβαση (στο εξής «CDMO») για ένα ευρύ φάσμα πελατών, όπως 

φάρμακα, κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά. Το φάσμα των 

υπηρεσιών της Aenova περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας για την ανάπτυξη, 

παραγωγή και διανομή φαρμάκων. Η Aenova κατασκευάζει για λογαριασμό πελατών 

που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως.  

Η Pharmathen αναπτύσσει και κατασκευάζει μια ποικιλία φαρμακευτικών προϊόντων, 

όπως πεπτίδια, για οφθαλμική χορήγηση, μακράς δράσης ενέσιμα (στο εξής «LAI») 

και τεχνολογίες τροποποιημένης απελευθέρωσης, στις ακόλουθες μορφές 

χορήγησης: δισκία, κάψουλες, οφθαλμικά διαλύματα, ενέσιμα και κρέμες. 

Η Synthon είναι ένας οργανισμός ανάπτυξης και κατασκευής με σύμβαση (CDMO), 

με επίκεντρο την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συσκευασία και την αδειοδότηση των 

σύνθετων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων τελικής δόσης (στο εξής «FDPs»). 

Η Synthon κατασκευάζει εσωτερικά [………] των δραστικών φαρμακευτικών 
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συστατικών (API, που ονομάζονται επίσης "μόρια") που χρησιμοποιούνται στα FDPs 

της και προμηθεύεται τα υπόλοιπα από τρίτους κατασκευαστές API. Η Synthon 

[………] για συμβάσεις για κατασκευή των API που πωλούνται απευθείας σε τρίτους. 

Η Synthon δεν δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων/δραστικών 

συστατικών ως αποκαλούμενη "δημιουργός", αλλά αναπτύσσει μόνο νέα 

σκευάσματα των υφιστάμενων ΑΡΙ που αρχικά κατοχυρώθηκαν με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας από τους δημιουργούς. 

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Synthon επικεντρώνεται σε σύνθετα γενόσημα και 

υβρίδια μικρού μορίου. Οι θεραπευτικές περιοχές της Synthon περιλαμβάνουν 

αλλεργία, αντι-μολυσματικά, καρδιοαγγειακά, κεντρικά νευρικά συστήματα, 

μυοσκελετικά συστήματα, ογκολογία και ουρολογία. 

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών Aenova και Pharmathen στην Κύπρο, προέρχεται, 

από  τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων με σύμβαση CDMO. Το ακρωνύμιο 

CDMO (Contract Development and Manufacturing Organisation) χρησιμοποιείται 

όταν οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τελικά φαρμακευτικά προϊόντα (FDPs) , τα 

κατασκευάζουν, τα συσκευάζουν, τα αδειοδοτούν και τα διανέμουν εκ μέρους τρίτων 

φαρμακευτικών εταιρειών. 

Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου  στην Κύπρο, προέρχεται, από  τη 

διανομή φαρμακευτικών προϊόντων με σύμβαση (CDMO).  

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

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή της διανομής 

φαρμακευτικών προϊόντων CDMO για FDPs. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε 

περαιτέρω διαχωρισμός της σχετικής αγοράς σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Η BC Partners μέσω των εταιρειών της Aenova και της Pharmathen και η Επιχείρηση 

Στόχος δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 

διανομή φαρμακευτικών προϊόντων CDMO για FDPs.  Ως εκ τούτου, υφίσταται 

οριζόντια σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 
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Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το συνδυασμένο μερίδιο των 

εμπλεκομένων μερών στη σχετική αγορά της διανομής φαρμακευτικών προϊόντων 

CDMO για FDPs  [5-10%] της σχετικής αγοράς. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι σχετικά με το συνδυασμένο μερίδιο στη 

σχετική αγορά  στη της διανομής φαρμακευτικών προϊόντων CDMO για FDPs στην 

Κύπρο δεν δημιουργεί θέμα επηρεασμού της αγοράς, καθότι η συγκέντρωση των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε συνδυασμένο 

μερίδιο αγοράς 15% και άνω.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση ή άλλη σχέση 

μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

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. 

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 


