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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 63/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.45 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Novio Packaging Group BV από την B.G. Holding S.p.A. 

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: 2 Δεκεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 29 Οκτωβρίου 2019, εκ μέρους της B.G. Holding 

S.p.A. (εφεξής η «B.G. Holding»), 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 του μετοχικού κεφαλαίου της Novio 

Packaging Group B.V. (εφεξής η «Novio/Εταιρεία Στόχος») από την B.G. Holding,  

(εφεξής καλούμενη ως η «Συναλλαγή»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η B.G. Holding που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ιταλίας. Η B.G. Holding S.p.A. είναι μια υβριδική εταιρεία 
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συσκευασιών που προσφέρει ποικιλία από πλαστικά και μεταλλικά δοχεία, 

κλεισίματα και συστήματα διάθεσης.  

 

Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της B.G. Holding ελέγχεται (έμμεσα) 

από την Berlin Packaging L.L.C ([………]1), ενώ η κοινοπραξία της Bruni 

Management (έμμεσα) κατέχει το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου της B.G. 

Holding. [………] μετοχές της Berlin Packaging L.L.C. κατέχονται από την 

Maple Hill Acquisition LLC, η οποία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που 

ελέγχεται τελικά από τις Oak Hill Capital Partners L.P. (εφεξής η «OHCP») και 

Canada Pension Plan Investment Board (Συνταξιοδοτικό Σχέδιο του 

Καναδικού Συμβουλίου Επενδύσεων) (εφεξής το «CPPIB»). 

 

Η OHCP είναι ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται επενδυτικά 

ταμεία και επικεντρώνεται στη Βόρεια Αμερική και είναι δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ των 

Η.Π.Α. 

 

Το CPPIB αποτελεί εταιρεία του ομοσπονδιακού Καναδικού Στέμματος και 

ταμείο δημοσίου πλούτου που συστάθηκε με βάση το Νόμο του Καναδικού 

Συνταξιοδοτικού Σχεδίου του Συμβουλίου Επενδύσεων του 1997 (Canada 

Pension Plan Investment Board Act of 1997). 

 

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

των Κάτω Χωρών, που παρέχει λύσεις συσκευασίας όπως πλαστικά και 

γυάλινα δοχεία, κλεισίματα και συστήματα διάθεσης. Η εν λόγω εταιρεία έχει 

διάφορες θυγατρικές οι οποίες δραστηριοποιούνται στις λύσεις συσκευασίας. 

 

Στις 30 Οκτωβρίου 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 15 Νοεμβρίου 2019, 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 26 Νοεμβρίου 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας πώλησης και 

αγοράς μετοχών (sale and purchase agreement) ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019 

(εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της B.G. Holding, (Αγοράστρια) και των Maer Beheer 

B.V.  (εφεξής η «Maer») και HABA Holding ApS (εφεξής η «Haba») (Πωλητές). Βάσει 

της Συμφωνίας, η B.G. Holding θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της Νovio. 

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 Επιχείρησης Στόχου καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος της από την 

B.G. Holding. 

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 των εταιρειών που ελέγχουν την Αγοράστρια ανήλθε γύρω στα €[………], εκ 

των οποίων ποσό ύψους €[………] αφορά κύκλο εργασιών της B.G. Holding. Ο 

συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εταιρείας Στόχου για το οικονομικό 

έτος 2018, ανήλθε γύρω στα €[………]. 
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Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που ελέγχουν την Αγοράστρια στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε γύρω στα €[………], εκ των οποίων 

ποσό ύψους €[………] αφορά τον κύκλο εργασιών της B.G. Holding. Ο κύκλος 

εργασιών της Εταιρείας Στόχου στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 

2018, ανήλθε γύρω στις €[………]. 

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 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 B.G. Holding είναι μια υβριδική εταιρεία συσκευασιών (hybrid packaging company) 

που προσφέρει ποικιλία από πλαστικά, γυάλινα δοχεία για τρόφιμα και μεταλλικά 

δοχεία, κλεισίματα (closures) και συστήματα διάθεσης (dispensing systems). 

Επιπλέον προσφέρει συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

αποθήκευσης, των υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης συσκευασιών, υπηρεσίες 

στρατηγικής μάρκετινγκ (brand strategy), υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού και 

διακόσμησης φιαλών, υπηρεσίες υλικοτεχνικής (logistics), υπηρεσίες 

χρηματοοικονομικής υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

Η Εταιρεία Στόχος παρέχει λύσεις συσκευασίας, και προσφέρει μια γκάμα 

προσαρμοσμένων, εξατομικευμένων και τυποποιημένων συσκευασιών. Παρέχει 

πλαστικά και γυάλινα δοχεία, κλεισίματα (closures) και συστήματα διάθεσης 

(dispensing systems), που εξυπηρετούν εταιρείες εντός των τελικών αγορών 

προσωπικής φροντίδας, μη-συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη φαρμακευτική 

βιομηχανία, τροφίμων (κατοικίδιων) και αθλητικής διατροφής. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι εταιρείες OHCP και CPPIB 
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δραστηριοποιούνται μέσω των εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους σε διάφορους 

τομείς όπως λογισμικά ηλεκτρονικής μάθησης, στον τομέα τον ασφαλίσεων, στη 

διαχείριση αθλητικών γεγονότων, στην ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση πλατφόρμας 

αεροπορικών και ξενοδοχειακών  κρατήσεων, πλατφόρμα πώλησης ρούχων και 

προϊόντων πολυτελείας, συλλογή αθλητικών δεδομένων, υπηρεσιών cloud 

computing, διαχειριζόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting services).  

 

Σημειώνεται ότι όλος ο κύκλος εργασιών της B.G. Holding στην Κύπρο αφορά τις 

γυάλινες συσκευασίες για τρόφιμα. 

 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο της Εταιρείας Στόχου προκύπτει από τις γυάλινες 

συσκευασίες, τις άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες (rigid plastic packaging), τα 

κλεισίματα (closures) και μεζούρες («measuring scoops»). 

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

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή της 

προμήθειας για (α) γυάλινες συσκευασίες για φαρμακευτικά προϊόντα και (β) γυάλινες 

συσκευασίες φύλαξης υγρών τροφίμων (γ) άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες, (δ) 

κλεισίματα (καπάκια) μπουκαλιών.  Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά 

ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά 

σχετικές αγορές προϊόντος / υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στην Κύπρο, 

η Εταιρεία Στόχος δραστηριοποιείται στην σχετική αγορά της προμήθειας γυάλινων 

συσκευασιών φαρμακευτικών προϊόντων ενώ η Αγοράστρια εταιρεία  

δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά των γυάλινων συσκευασιών φύλαξης υγρών 

τροφίμων. Στις υπόλοιπες σχετικές αγορές δραστηριοποιείται μόνο η Εταιρεία Στόχος 

στην Κύπρο. Επομένως, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

 

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 η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του 

Νόμου. 
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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 


