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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Μαΐου 2017, από την The Blackstone Group 

L.P. (στο εξής η «Blackstone»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, βάσει της οποίας επενδυτικά ταµεία τα 

οποία συµβουλεύονται από τις συνδεδεµένες εταιρείες του οµίλου Blackstone, και 

συγκεκριµένα την BTO feather Holdings S.à r.l. (στο εξής «BTO feather Holdings»), 

θα αποκτήσει το 32,90% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Industrie De Nora 

S.p.A. (στο εξής η «De Nora»). 
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Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Blackstone, η οποία είναι ένας παγκόσµιος διαχειριστής εναλλακτικών περι-

ουσιακών στοιχείων (alternative asset manager) και είναι εισηγµένη στο Χρη-

µατιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Blackstone λειτουργεί ως µια εταιρεία διαχείρι-

σης επενδύσεων. Κάθε εταιρεία στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Blackstone 

υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και χρηµατοδότηση και κάθε µία διαθέτει δι-

αφορετικούς επενδυτές (αν και οι επενδυτές στα διαφορετικά επενδυτικά κε-

φάλαια της Blackstone ενδέχεται να επικαλύπτονται). Κάθε εταιρεία χαρτοφυ-

λακίου της Blackstone διαθέτει το δικό της διοικητικό συµβούλιο, το οποίο συχ-

νά περιλαµβάνει επίσης εκπροσώπους της Blackstone.  

Η BTO feather Holdings, είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εγγεγραµµένη 

στο Λουξεµβούργο, η οποία ελέγχεται έµµεσα από επενδυτικά ταµεία  που 

συµβουλεύονται από την Blackstone. Η BTO feather Holdings είναι εταιρεία 

ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), η οποία συστάθηκε µε σκοπό την 

επένδυση στην De Nora. 

• Η De Nora, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Ιταλίας. Η De Nora και οι συνδεδεµένες εταιρείες της (στο εξής ο 

«Όµιλος De Nora») δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο στον σχεδιασ-

µό, στην κατασκευή και στην προµήθεια ηλεκτροχηµικών λύσεων και λύσεων 

επεξεργασίας νερού (electrochemical and water treatment solutions), οι οποίες 

παρέχονται σε διάφορες βιοµηχανίες και επιχειρηµατικούς τοµείς.  

Ο Όµιλος De Nora έχει δύο βασικά επιχειρησιακά τµήµατα: το Τµήµα 

Τεχνολογιών Ηλεκτροδίων (Electrode Technologies Segment), και το Τµήµα 

Τεχνολογιών Νερού (Water Technologies).  

Στις 16 Μαΐου 2017, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου.  

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 26 Μαΐου 2017, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου.  

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 6 Ιουνίου 2017, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς το συµβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 
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Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν 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 Με-

τοχών (Share Purchase Agreement) ηµεροµηνίας 12 Απριλίου 2017 (η οποία συµ-

περιλαµβάνει τη Συµφωνία των Μετόχων (Shareholders’  Agreement). Η Συµφωνία 

Αγοράς Μετoχών συνάφθηκε µεταξύ της BTO feather Holdings, η οποία όπως έχει 

αναφερθεί από τις συµµετέχουσες ελέγχεται έµµεσα από επενδυτικά ταµεία που 

συµβουλεύονται από την Blackstone και [….]1 (στο εξής «οι πωλητές»).  

Μετά από την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η Blackstone θα 

αποκτήσει, έµµεσα µέσω της BTO feather Holdings, το 32,90% του µετοχικού κεφα-

λαίου της εταιρείας De Nora. 

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.  

Αναφορικά µε τα επενδυτικά κεφάλαια, η Επιτροπή σηµειώνει τα όσα καταγράφονται 

στην Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση2 (στο εξής η «Ανακοίνωση»): 

«15. Τα αµοιβαία κεφάλαια λαµβάνουν συχνά τη νοµική µορφή ετερρόρυθµων εταιρε-

ιών, στις οποίες οι επενδυτές συµµετέχουν ως ετερρόρυθµοι εταίροι και κατά κανόνα 

δεν ασκούν έλεγχο, ούτε ατοµικά ούτε συλλογικά. Τα αµοιβαία κεφάλαια συνήθως 

αποκτούν τις µετοχές και τα δικαιώµατα ψήφου που εξασφαλίζουν έλεγχο επί των 

εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους. Ανάλογα µε τις συνθήκες, ο έλεγχος κατά κανόνα 

ασκείται από την εταιρεία επενδύσεων η οποία συνέστησε το αµοιβαίο κεφάλαιο, δε-

δοµένου ότι το τελευταίο συνήθως αποτελεί αυτό καθαυτό ένα απλό επενδυτικό όχη-

µα· σε πιο εξαιρετικές περιπτώσεις, ο έλεγχος µπορεί να ασκείται από το ίδιο το αµοι-

βαίο κεφάλαιο. Η επενδυτική εταιρεία συνήθως ασκεί έλεγχο µέσω της οργανωτικής 

δοµής της, π.χ. ελέγχοντας τον οµόρρυθµο εταίρο εταιρείας αµοιβαίων κεφαλαίων 

που είναι οργανωµένη σε ετερόρρυθµη εταιρεία, ή µέσω συµβατικών ρυθµίσεων, ό-

πως συµβάσεις παροχής συµβουλών ή µε συνδυασµό και των δύο. Αυτό µπορεί να 

ισχύει ακόµα και αν η εταιρεία που ενεργεί ως οµόρρυθµος εταίρος δεν ανήκει στην 

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 
2
 Κωδικοποιηµένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 

139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01), παρ.15. Επίσης, 
βλ. N.Levy, European Merger Control Law A guide to the Merger Regulation, (2008) Lexis Nexis, παρ. 
5.03(1)(d). 
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ίδια την εταιρεία επενδύσεων, αλλά οι µετοχές της ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (που 

µπορεί να συνδέονται µε την εταιρεία επενδύσεων) ή σε trust. Οι συµβατικές ρυθµίσε-

ις µε την εταιρεία επενδύσεων, ιδίως οι συµφωνίες παροχής συµβουλών, θα έχουν 

ακόµη µεγαλύτερη σηµασία, αν ο οµόρρυθµος εταίρος δεν έχει δικούς του πόρους και 

προσωπικό για τη διαχείριση των εταιρειών χαρτοφυλακίου, αλλά αποτελεί απλώς 

ένα εταιρικό σχήµα, οι πράξεις του οποίου διενεργούνται από πρόσωπα που συνδέ-

ονται µε την εταιρεία επενδύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία επενδύσεων 

κατά κανόνα αποκτά έµµεσο έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισµού συγκεντρώσεων, και έχει εξουσία άσκησης των δικαιωµά-

των που κατέχει άµεσα το αµοιβαίο κεφάλαιο.» 

Το άρθρο 6(2)(β) του Νόµου προβλέπει ότι ο έλεγχος µιας επιχείρησης, µεταξύ 

άλλων, απορρέει από δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα 

καθοριστικού επηρεασµού της σύνθεσης ή των αποφάσεων των οργάνων µιας 

επιχείρησης.  

Μετά από την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η Blackstone θα 

αποκτήσει, έµµεσα µέσω της BTO feather Holdings, το 32,90% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας De Nora, [….], η Επιτροπή καταλήγει ότι η Blackstone 

αποκτά εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην εµπορική πολιτική της De 

Nora. 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγησή τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται 

στο άρθρο 6 του Νόµου, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση 

υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου, καθότι επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της εταιρείας De Nora. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

σηµασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υ-

περβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίη-

σης, για το οικονοµικό έτος 2016, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Blackstone α-

νήλθε περίπου στα [….], ενώ ο όµιλος De Nora πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο ερ-

γασιών περίπου [….]. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, µερικές από τις εταιρίες 

χαρτοφυλακίου της Blackstone είχαν πωλήσεις στην Κύπρο κατά το τελευταίο ελεγ-

µένο οικονοµικό έτος και διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία στην Κύπρο. Επίσης και ο 

όµιλος De Nora δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών 
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που ελέγχονται από τη Blackstone στην Κύπρο, το 2016, ανήλθε σε περίπου [….]. Η 

De Nora το 2016, είχε κύκλο εργασιών ύψους [….]. 

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 ∆ηµοκρατία 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 Βlackstone είναι διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων και επενδύ-

σεων, ενώ, όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση: «Καµία από τις εταιρείες χαρτοφυ-

λακίου της Blackstone δεν είχε πωλήσεις στις ίδιες αγορές µε τον Όµιλο De Nora 

(δηλ. στις επιχειρήσεις τεχνολογιών για ηλεκτρόδια και τις τεχνολογίες νερού) στην 

Κύπρο το 2016.». 

Ο Όµιλος De Nora δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο στον σχεδιασµό, στην 

κατασκευή και στην προµήθεια (α) ηλεκτροχηµικών λύσεων και, (β) λύσεων επεξερ-

γασίας νερού, οι οποίες παρέχονται σε διάφορες βιοµηχανίες και επιχειρηµατικούς 

τοµείς.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέν-

τρωσης ορίζονται ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας: (α) η αγορά των µεταλ-

λικά επιστρωµένων ηλεκτροδίων (metal-coated electrodes), επικαλύψεων (coatings) 

και τεχνολογιών που εξυπηρετούν ηλεκτροχηµικές διεργασίες σε διάφορες τελικές 

αγορές, και (β) η αγορά τεχνολογιών νερού. Ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικρά-

τεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και για τις δύο σχετικές αγορές προϊόν-

των/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, τόσο η Blackstone όσο και η De Nora 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, το 2016 η De Nora πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 

στην Κύπρο,[….]. 
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Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της De Nora και οι δραστηριότητες της Blackstone 

και οι δραστηριότητες των ελεγχόµενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της δεν 

αλληλοεπικαλύπτονται στην Κύπρο. Ούτε υπάρχει κάθετη σχέση µεταξύ των δύο 

επιχειρήσεων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέν-

τρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον φάκελο, της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύµφωνα µε τον 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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