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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 2/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.56 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου και της επιχείρησης ενέργειας της SPX Flow Inc. από την Boardwalk 

Parent LLC. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 20 Ιανουαρίου 2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2019, εκ μέρους της Boardwalk 

Parent LLC  (εφεξής η «Boardwalk») 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, βάσει της οποίας η Boardwalk Parent, 

LLC, η οποία ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται συνδεδεμένα 

μέρη με την Apollo Management L.P (από κοινού με τα συνδεδεμένα μέρη και τα 

ταμεία τα οποία ελέγχονται από αυτά τα μέρη, αναφερόμενες ως «Apollo») θα 

αποκτήσει ορισμένες θυγατρικές, συμφέροντα κοινοπραξίας (joint venture interests) 

και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της SPX FLOW, Inc τα οποία αποτελούν ένα 
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σημαντικό μέρος του τμήματος επιχείρησης ενέργειας της SPX FLOW, Inc. (εφεξής η 

«Επιχείρηση Στόχος»).    

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Boardwalk Parent, LLC που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 

εγγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware και ελέγχεται από 

επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται συνδεδεμένα μέρη με την Apollo 

Management L.P. Η Boardwalk αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού για τους 

σκοπούς της παρούσας συναλλαγής.  

2. Η Apollo Management L.P., που είναι επενδυτικό ταμείο το  οποίο επενδύει 

σε εταιρείες και σε χρέος που εκδίδεται από εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες παγκοσμίως όπως μεταξύ 

άλλων, στους τομείς των χημικών, ασφαλίσεων, χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών, φωτισμού και επιχειρήσεων ψυχαγωγίας. Η εν λόγω εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο διαμέσου των εταιρειών χαρτοφυλακίου της 

ήτοι σε τομείς όπως κοσμήματα και ρολόγια, προϊόντα φωτισμού για την 

αυτοκινητοβιομηχανία, βιβλία κ.ά..   

3. Η SPX που αποτελεί την επιχείρηση στόχο, αποτελεί το τμήμα επιχείρησης 

ενέργειας της SPX και δραστηριοποιείται διεθνώς στην κατασκευή αντλιών, 

βαλβίδων, προϊόντων φιλτραρίσματος, εξαρτημάτων και υπηρεσίες μετά την 

πώληση (aftermarket) για τον τομέα της ενέργειας.  Η SPX δραστηριοποιείται 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πώληση αντλιών καθώς και στην 

πώληση φίλτρων και βαλβίδων. 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού ενημερώθηκε με 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 3 Ιανουαρίου 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 16 Ιανουαρίου 2020, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της 
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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 Αγοράς και 

Πώλησης ανάμεσα στις SPX FLOW, Inc. και Boardwalk Parent, LLC ημερομηνίας 24 

Νοεμβρίου 2019 (εφεξής η «Συμφωνία»).  

Βάσει της Συμφωνίας, η Boardwalk, θα αποκτήσει τα ακόλουθα, τα οποία από κοινού 

αποτελούν την Επιχείρηση Στόχο: (α) Μεταβιβαζόμενα Εταιρικά Κεφαλαιουχικά 

Συμφέροντα (Transferred Company Equity Interests), τα οποία σχετίζονται με τα 

κεφαλαιουχικά συμφέροντα που κατέχονται στις εταιρείες που παρατίθενται ως οι 

Μεταβιβάζουσες Εταιρείες κάτω από το Παράρτημα 1 της Συμφωνίας· (β) 

Μεταβιβαζόμενα Εταιρικά Κεφαλαιουχικά Συμφέροντα JV (Transferred JV Company 

Equity Interests, ως ορίζεται στο προοίμιο της Συμφωνίας), τα οποία σχετίζονται με 

κεφαλαιουχικά συμφέροντα που κατέχονται στις εταιρείες που παρατίθενται ως 

Μεταβιβάζουσες JV Εταιρείες (Transferred JV Companies) υπό το Παράρτημα 2 της 

Συμφωνίας· (γ) Εταιρικά Δικαιώματα Δανείου JV (JV Company Loan Rights, ως 

ορίζεται υπό την Ενότητα 1.01 της Συμφωνίας) ήτοι τα δικαιώματα στους ακόλουθους 

τίτλους χρέους: (i) επιστολή δανείου ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2018 από την JV 

Πωλούσα Εταιρεία (JV Company Seller) προς την SPX FLOW & WTE Energy FZCO, 

(ii) Συμφωνία Δανείου, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, ανάμεσα στις Πωλούσα 

Εταιρεία JV (JV Company Seller) και [………]1, και (iii) τη Συμφωνία Ενεχυρίασης 

Μετοχών, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, ανάμεσα στις Πωλούσα Εταιρεία (JV 

Company Seller) και [………], σε κάθε περίπτωση, ως τροποποιείται, 

επαναδιατυπώνεται, μεταβάλλεται ή συμπληρώνεται από καιρό σε καιρό· (δ) Ακίνητα 

Περιουσιακά Στοιχεία Cathcart (Cathcart Real Estate Assets, ως ορίζεται υπό την 

Ενότητα 1.01 της Συμφωνίας), ήτοι το δικαίωμα, ο τίτλος και το συμφέρον επί του 

ακινήτου που βρίσκεται στην 149 Newlands Road, Cathcart, Glasgow G44 4EX, 

Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με και όλες τις βελτιώσεις, κατασκευές και 

εγκαταστάσεις αυτής· (ε) Αναληφθείσες Υποχρεώσεις (Assumed Liabilities, ως 

ορίζεται υπό την Ενότητα 1.01 της Συμφωνίας), ήτοι όλες τις υποχρεώσεις που 

 
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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προκύπτουν από τις μεταβιβάσεις των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων που 

παρατίθενται ανωτέρω. 

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 

Boardwalk.  

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 χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την Αγοράστρια ανήλθε 

γύρω στα €[………]. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Επιχείρησης 

Στόχου (ως τμήμα της SPX) για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω στα €[………]. 

 

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που ελέγχονται από την Αγοράστρια στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ως αναφέρθηκαν ανωτέρω, για το οικονομικό έτος 2018 

ανήλθε γύρω στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης 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 
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τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Η Apollo δραστηριοποιείται στην Κύπρο διαμέσου των εταιρειών χαρτοφυλακίου της 

σε διάφορους τομείς. 

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην Κύπρο στην πώληση αντλιών καθώς 

και στην πώληση φίλτρων και βαλβίδων.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι οι σχετικές αγορές 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτές της αγοράς 

πωλήσεων μηχανολογικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων ροής (engineered flow 

components) καθώς και εξοπλισμού επεξεργασίας (process equipment) οι οποίες 

δύνανται να διαχωριστούν στις εξής υπο-αγορές: 1) Αγορά Αντλιών για τον τομέα της 

ενέργειας, 2) Αγορά βαλβίδων για τον τομέα της ενέργειας, 3) Αγορά φίλτρων για τον 

τομέα της ενέργειας. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές 

προϊόντος / υπηρεσίας. 

 

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

η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην πώληση αντλιών καθώς και στην 

πώληση φίλτρων και βαλβίδων, ενώ η Αγοράστρια εταιρεία  δραστηριοποιείται, μέσω 

εταιρειών χαρτοφυλακίου της, στις αγορές κοσμημάτων ρολογιών, κατασκευών 

Διόδων Εκπομπής Φωτός (LED) και προϊόντων φωτισμού για την 

αυτοκινητοβιομηχανία, παροχή βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών υλικών, κατασκευή 

γυάλινων συσκευασιών για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης 

καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες εξαγοράς πιστώσεων.   

 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη 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 


