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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου των Starcin Topco S.à r.l., Starcin Invest S.C.A., Starcin                 

GP Invest S.àr.l.  από την Compagnie de Saint-Gobain SA 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 26 Ιουλίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2021, από την 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 (εφεξής ο «Νόμος»).  

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

θα αποκτήσει έμμεσα, μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου του, το 100% των μετοχών 

της Starcin Topco S.à r.l. (στο εξής «Starcin Topco» ή «Εταιρεία Στόχος 1»), της  

Starcin Invest S.C.A. (στο εξής «Starcin Invest» ή «Εταιρεία Στόχος 2») και της 
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Starcin GP Invest S.à r.l. (στο εξής «Starcin GP» ή «Εταιρεία Στόχος 3»), οι οποίες 

συλλογικά θα αποκαλούνται  «Chryso» ή ως η «Εταιρεία Στόχος». 

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 κάποιους κατασκευαστικούς τομείς και λειτουργεί πέντε 

επιχειρηματικούς κλάδους: (i) καινοτόμα υλικά, (ii) δομικά προϊόντα 

(συμπεριλαμβανομένων των κονιαμάτων), (iii) διανομή οικοδομικών 

υλικών, (iv) γυαλί, και (v) σωλήνες. 

2. Το Στόχο που στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι Starcin 

Topco S.à r.l., Starcin Invest S.C.A., Starcin GP Invest S.àr.l. (όλες μαζί θα 

αποκαλούνται στο εξής «Chryso»), εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες 

σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Chryso είναι 

εξειδικευμένη εταιρεία χημικών και οι εργασίες της αφορούν τον 

σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμπορία και τη διανομή χημικών λύσεων 

που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. 

Την 9η Ιουλίου 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 Ιουλίου 2021, 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 23 Ιουλίου 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: 
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Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2021, μεταξύ της Starcin Luxembourg SRL και 

ορισμένων ταμείων (funds) υπό την διαχείριση της Cinven Capital Management (VI) 

General Partner Limited (στο εξής οι «Πωλήτες») οι οποίοι κατέχουν συλλογικά, το 

100% των μετοχών της Εταιρείας Στόχου, και της Compagnie de Saint-Gobain SA 

(στο εξής η «Συμφωνία»).   

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, σε αποκλειστικό έλεγχο του από τον 

Αγοραστή. 

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 €38.127,85 

εκατομμύρια και η Εταιρεία-Στόχος για το ίδιο έτος πραγματοποίησε ενοποιημένο 

κύκλο εργασιών ύψους €[………]1. 

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 ύψους €[………]. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εταιρείας 

Στόχου για το ίδιο έτος ήταν €[………]. 

 
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 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, παράγει και διανέμει υλικά και λύσεις όπως 

κατασκευαστικό γυαλί, γύψο, οροφές, μονώσεις, κονιάματα και οικοδομικά χημικά 

προϊόντα, σωλήνες και εξωτερικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε κτίρια, 

μεταφορές, υποδομές και βιομηχανίες. Οι εργασίες της Saint-Gobain που αφορούν 

κονίαμα διεξάγονται από τη θυγατρική εταιρεία της Saint-Gobain, τη Weber, η οποία 

ειδικεύεται στην παραγωγή κονιαμάτων. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται σε 

μεγάλο βαθμό στο ξηρό πρόμειγμα κονιάματος (δηλαδή, κονίαμα που πωλείται σε 

σακούλες ή χύμα, σε μορφή ξηρής σκόνης, το οποίο στη συνέχεια αναμιγνύεται με 

νερό στο εργοτάξιο από τον πελάτη). 

H κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας Στόχου αφορά την κατασκευή προσμείξεων για 

σκυρόδεμα (concrete admixtures). Οι προσμείξεις σκυροδέματος βελτιώνουν τις 

ιδιότητες του έτοιμου σκυροδέματος και το καθιστούν κατάλληλο για συγκεκριμένες 

εφαρμογές. Οι προσμείξεις μπορούν είτε να έχουν βάση χημικά (chemical-based 

admixtures) είτε ορυκτά (mineral-based admixtures). Δεδομένου ότι η Chryso 

δραστηριοποιείται μόνο στην κατασκευή και εμπορευματοποίηση χημικών 

προσμείξεων, οι προσμείξεις με βάση ορυκτά δεν θα αναλυθούν περαιτέρω. 

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) 

παροχής χημικών προσμείξεων για σκυρόδεμα και (β) παροχής χημικών προσθέτων 

τσιμέντου. 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 ύψους €[………] αφορούν την πώληση 

γυψοσανίδων καθώς και την πώληση προϊόντων/συμπληρωματικών γύψου. Σε πιο 
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μικρό βαθμό, στην Κύπρο, η Saint-Gobain εμπορεύεται ξηρά κονιάματα, έτοιμους 

υγρούς τροποποιητές (ready to use wet renders) και συμπληρωματικά για μονώσεις 

τύπου ETICS. Η Saint-Gobain πραγματοποιεί επίσης ελάχιστες πωλήσεις 

κονιαμάτων πάστας (paste mortars) στην Κύπρο.  

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εταιρείας Στόχου για το ίδιο έτος ήταν 

€[………] εκ των οποίων περίπου €[………] αφορούσαν χημικές προσμείξεις για 

σκυρόδεμα (και παρεμφερή προϊόντα) και €[………] αφορούσαν πρόσθετα για 

τσιμέντο. 

 

Σύμφωνα με την Κοινοποίηση, ο Αγοραστής δεν δραστηριοποιείται στην αγορά 

παροχής προσμείξεων για σκυρόδεμα. Συνεπώς, η προτεινόμενη Συναλλαγή δεν 

οδηγεί σε οποιαδήποτε οριζόντια αλληλοεπικάλυψη σε σχέση με αυτή την αγορά 

προϊόντος. 

Ο Αγοραστής δε δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής χημικών πρόσθετων για 

τσιμέντο. Συνεπώς, η προτεινόμενη Συναλλαγή δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε οριζόντια 

αλληλοεπικάλυψη σε σχέση με αυτή την αγορά προϊόντος. 

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

της Εταιρείας- Στόχου. 

 

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 


