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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2020, εκ μέρους της Caterpillar Inc. 

(εφεξής η «Caterpillar»), 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 η Caterpillar 

προτίθεται να αποκτήσει το τμήμα Weir Oil & Gas της The Weir Group PLC (εφεξής η 

«Weir Oil & Gas» ή η «Επιχείρηση Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Caterpillar που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α.. Η Caterpillar κατασκευάζει 
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εξοπλισμούς κατασκευής και εξόρυξης, κινητήρες ντίζελ και φυσικού αερίου, 

βιομηχανικές τουρμπίνες και ντίζελ - ηλεκτρικές ατμομηχανές.  

Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί κυρίως μέσω των τριών ακόλουθων βασικών 

τομέων της: 

-Κατασκευαστικές Βιομηχανίες - Ο τομέας των κατασκευαστικών βιομηχανιών 

είναι πρωτίστως υπεύθυνος για την υποστήριξη πελατών που χρησιμοποιούν 

μηχανήματα σε έργα υποδομής, δασοκομίας και οικοδομή κτιρίων. 

-Βιομηχανία Πόρων - Ο τομέας Βιομηχανιών Πόρων είναι πρωτίστως 

υπεύθυνος για την υποστήριξη πελατών που χρησιμοποιούν μηχανήματα σε 

ορυχεία, βαριές κατασκευές, λατομεία και αμμοχάλικα, εφαρμογές διαχείρισης 

αποβλήτων και υλικών. 

-Βιομηχανία Ενέργειας & Μεταφορών - Ο τομέας Ενέργειας & Μεταφορών 

υποστηρίζει πελάτες σε εφαρμογές πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

παραγωγής ενέργειας, ναυτιλιακές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές και 

βιομηχανικές. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών περιλαμβάνει 

παλινδρομικούς κινητήρες (reciprocating engines), σετ γεννητριών (generator 

sets), συστήματα θαλάσσιων προωθήσεων (marine propulsion systems), 

τουρπίνες φυσικού αερίου και υπηρεσίες που σχετίζονται με τουρπίνες, την 

ανακατασκευή κινητήρων και εξαρτημάτων Caterpillar και υπηρεσίες 

ανακατασκευής για άλλες εταιρείες, ντίζελ-ηλεκτρικές ατμομηχανές 

(locomotives) και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές. 

Η Caterpillar δραστηριοποιείται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 

αερίου τα τελευταία 80 χρόνια, παρέχοντας στους πελάτες τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη συμπίεση 

φυσικού αερίου, τη εξυπηρέτηση φρεατίων και τη γεώτρηση πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Ειδικότερα, η Caterpillar παρέχει (i) κινητήρες παραγωγής 

ενέργειας για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανάκτηση και 

μετάδοση πετρελαίου και φυσικού αερίου, (ii) κινητήρες συμπίεσης φυσικού 

αερίου, (iii) κινητήρες, μεταδόσεις και συσκευασίες για την ολοκλήρωση νέων 

φρεατίων ή τη βελτίωση της παραγωγής που κυμαίνεται από ανάμειξη και 

θραύση έως τσιμεντοποίηση, οξίνιση (acidizing) ή διέγερση (stimulating), και 

(iv) κινητήρες, μεταδόσεις (transmissions) και συσκευασίες για γεώτρηση. 

2. Η Επιχείρηση Στόχος που στην παρούσα προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης 

αποτελεί το τμήμα Weir Oil & Gas της The Weir Group PLC. Η Επιχείρηση 

Στόχος περιλαμβάνει δύο επιχειρηματικές μονάδες που επικεντρώνονται 
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κυρίως στην επίγεια δραστηριότητα στο εργοτάξιο φρεατίων (wellsite): (i) 

εξοπλισμός και υπηρεσίες άντλησης πίεσης και (ii) εξοπλισμός και υπηρεσίες 

ελέγχου πίεσης. Οι εν λόγω επιχειρηματικές μονάδες παρέχουν προϊόντα και 

υπηρεσίες που υποστηρίζουν υπηρεσίες πετρελαιοπηγών, 

συμπεριλαμβανομένων γεώτρησης, ολοκλήρωσης των φρεατίων και 

λειτουργιών παραγωγής. 

Στις 19 Οκτωβρίου 2020, 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 Οκτωβρίου 2020, 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 25 Νοεμβρίου 2020, 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών και Περιουσιακών Στοιχείων (εφεξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 

4/10/2020 μεταξύ της The Weir Group PLC (ως ο Πωλητής) και της Caterpillar Inc., 

(ως ο Αγοραστής). Βάσει της Συμφωνίας, η Caterpillar   θα αποκτήσει το τμήμα Weir 

Oil & Gas από τον Πωλητή.  

Η προτεινόμενη συναλλαγή είναι δομημένη σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης ως μία αγορά μετοχών και περιουσιακών στοιχείων που καταλήγει 

στην μεταβίβαση της Weir O&G από την Weir στην Caterpillar. Η  πώληση της 

Επιχείρησης Στόχου θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό πωλήσεων μετοχών και 

περιουσιακών στοιχείων. [………]1. 

 
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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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, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου από την Caterpillar. 

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 έτος 2019 της 

Caterpillar ανήλθε γύρω στα €47,3 δισεκατομμύρια και της Επιχείρησης Στόχου για 

το ίδιο έτος ανήλθε γύρω στα €698 εκατομμύρια. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Caterpillar όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το έτος 2019  της Caterpillar ανήλθε περίπου 

στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου για την ίδια περίοδο 

ανήλθε γύρω στις €[………] και προέρχεται από συμβόλαιο ενοικίασης εξοπλισμού 

σιδήρου ροής (flow iron equipment) και ανταλλακτικά [………]. 

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. 
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Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτει 

οριζόντια επικάλυψη στις δραστηριότητες των συμμετεχουσών, κάθετη ή/και γειτονική 

σχέση. 

Η Caterpillar λειτουργεί κυρίως μέσω των τριών βασικών τομέων της - 

Κατασκευαστικές Βιομηχανίες, Βιομηχανίες Πόρων και Ενέργειας & Μεταφορών και 

επίσης παρέχει χρηματοδότηση και συναφείς υπηρεσίες μέσω του τμήματος 

Χρηματοοικονομικών Προϊόντων.  

Ο τομέας Ενέργειας & Μεταφορών της Caterpillar υποστηρίζει πελάτες σε εφαρμογές 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραγωγής ενέργειας, ναυτιλιακές, θαλάσσιες, 

σιδηροδρομικές και βιομηχανικές. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών 

περιλαμβάνει παλινδρομικούς κινητήρες (reciprocating engines), σετ γεννητριών 

(generator sets), συστήματα θαλάσσιων προωθήσεων (marine propulsion systems), 

τουρπίνες φυσικού αερίου και υπηρεσίες που σχετίζονται με τουρπίνες, την 

ανακατασκευή κινητήρων και εξαρτημάτων Caterpillar και υπηρεσίες ανακατασκευής 

για άλλες εταιρείες, ντίζελ-ηλεκτρικές ατμομηχανές (locomotives) και άλλα προϊόντα 

και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 

Η Caterpillar Oil & Gas and Marine, τμήμα της Caterpillar, δραστηριοποιείται στη 

βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρέχοντας στους πελάτες τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη 

συμπίεση φυσικού αερίου, τη εξυπηρέτηση φρεατίων και τη γεώτρηση πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Ειδικότερα, η Caterpillar παρέχει (i) κινητήρες παραγωγής ενέργειας 

για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανάκτηση και μετάδοση πετρελαίου 

και φυσικού αερίου, (ii) κινητήρες συμπίεσης φυσικού αερίου, (iii) κινητήρες, 

μεταδόσεις και συσκευασίες για την ολοκλήρωση νέων φρεατίων ή τη βελτίωση της 

παραγωγής που κυμαίνεται από ανάμειξη και θραύση έως τσιμεντοποίηση, οξίνιση 

(acidizing) ή διέγερση (stimulating), και (iv) κινητήρες, μεταδόσεις (transmissions) και 

συσκευασίες για γεώτρηση. 

Η Επιχείρηση Στόχος στην παρούσα προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης 

περιλαμβάνει δύο επιχειρηματικές μονάδες που επικεντρώνονται κυρίως στην επίγεια 

δραστηριότητα στο εργοτάξιο φρεατίων (wellsite): (i) εξοπλισμός και υπηρεσίες 

άντλησης πίεσης και (ii) εξοπλισμός και υπηρεσίες ελέγχου πίεσης. Οι εν λόγω 

επιχειρηματικές μονάδες παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν 

υπηρεσίες πετρελαιοπηγών, συμπεριλαμβανομένων γεώτρησης, ολοκλήρωσης των 

φρεατίων και λειτουργιών παραγωγής. 
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Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι ως σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται η αγορά της 

παροχής προϊόντων/υπηρεσιών άντλησης πίεσης και η υπο-αγορά εξοπλισμού ροής 

(flow iron equipment). 

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

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών, καθότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

στην ίδια αγορά και στο ίδιο επίπεδο στην Κυπριακή Δημοκρατία, ήτοι στην αγορά 

της παροχής προϊόντων/υπηρεσιών άντλησης πίεσης και την υπο-αγορά εξοπλισμού 

ροής (flow iron equipment). 

Η Caterpillar είχε πωλήσεις εξοπλισμού προϊόντος σιδήρου ροής (flow iron) στην 

Κύπρο το 2019, ύψους περίπου €[………]. Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης 

Στόχου στην Κύπρο το 2019 ανήλθε γύρω στις €[………] και προέρχεται από 

συμβόλαιο ενοικίασης εξοπλισμού σιδήρου ροής (iron flow equipment) και 

ανταλλακτικά [………]. 

 Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης προκύπτει οριζόντια επικάλυψη 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

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

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

Σύμφωνα με τα μέρη, η συγκεκριμένη αλληλοεπικάλυψη είναι οριακή και η αύξηση 

του μεριδίου αγοράς που θα επέλθει έπειτα από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 

συναλλαγής είναι αμελητέα και εκτιμάται ότι είναι [0-5]% στην Κύπρο. 

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

των μερών στην Κύπρο, στην υπό εξέταση σχετική αγορά, δεν δημιουργεί 

επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι του Νόμου, καθότι η 

συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15%. 

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, σημειώνει ότι δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε κάθετη σχέση ή άλλη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων 

στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 
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Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες αγορές 

στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 

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.  
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