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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 22/06/2021, από την Conopco, Inc. (εφεξής η «Conopco»), 

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 προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Paula's Choice, Inc από τη Unilever, μέσω της Conopco. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Conopco, Inc., η οποία εμπορεύεται ως Unilever που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη στη πολιτεία της Νέας Υόρκης (New York corporation), των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών στον 
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οποίο ανήκει η Conopco, Inc.,  είναι η Unilever plc (η Unilever plc, από κοινού 

με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, στο εξής η «Unilever»).  

Η Unilever plc είναι δημόσια εταιρεία εγγεγραμμένη και υπάρχουσα υπό το 

δίκαιο της Αγγλίας και Ουαλίας. Οι συνήθεις μετοχές και τα πιστοποιητικά 

κατάθεσης συνήθων μετοχών της Unilever plc είναι εισηγμένα στο 

Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στο Euronext του Άμστερνταμ και ως 

Αμερικάνικα Πιστοποιητικά Κατάθεσης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Η Unilever προμηθεύει ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά (fast-moving 

consumer goods). Οι κύριες επιχειρήσεις της είναι στους τομείς των 

τροφίμων, οικιακής φροντίδας και προσωπικής φροντίδας. Το τμήμα 

προσωπικής φροντίδας της Unilever προμηθεύει αποσμητικά, προϊόντα 

μπάνιου και ντους, προϊόντα φροντίδας δέρματος, προϊόντα στοματικής 

φροντίδας και προϊόντα φροντίδας μαλλιών. 

2. Ο Στόχος που αποτελείται από την Paula's Choice, Inc., εταιρεία που εδρεύει 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και τις θυγατρικές της (η Paula's Choice, 

Inc. από κοινού με τις θυγατρικές της, στο εξής η «Paula’s Choice» ή ο 

«Στόχος»). 

Η Paula’s Choice κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα φροντίδας δέρματος που 

περιλαμβάνουν προϊόντα ενυδάτωσης, καθαρισμού και τόνωσης, 

απολέπισης, προϊόντα ορού προσώπου και μάσκες, προϊόντα φροντίδας 

ματιών και αντηλιακά, για όλους τους τύπους  επιδερμίδας, όπως κανονική, 

ξηρή, συνδυασμένη και ευαίσθητη.  Η Paula's Choice επίσης κατασκευάζει 

και πωλεί ορισμένα περιορισμένα προϊόντα καλλυντικών (π.χ. ένα γκλός 

(gloss) για τα χείλη και μια βάση μακιγιάζ (teint foundation)), ένα προϊόν 

καθαρισμού μαλλιών και σώματος και μια περιορισμένη συλλογή προϊόντων 

που διατίθενται για άνδρες (π.χ. προϊόντα καθαρισμού «για άνδρες», 

προϊόντα απολέπισης, προϊόντα ενυδάτωσης και κρέμα ξυρίσματος). 

Η Paula's Choice αναπτύσσει μια ψηφιακής προτεραιότητας (digital-first) 

στρατηγική διαύλου πωλήσεων και πωλεί τα προϊόντα της κυρίως στο 

Διαδίκτυο, δια μέσου της ιστοσελίδας της στη διεύθυνση 

www.paulaschoice.com (η οποία προσαρμόζεται για κάθε αγορά) και μέσω 

ιστοτόπων τρίτων, όπως την Amazon (στη Βόρεια Αμερική και στην 

Ευρώπη). Ο Στόχος διατηρεί μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στον 

πελάτη παρέχοντας επιλογές εξατομίκευσης και βοήθεια προς τους 
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καταναλωτές στην ιστοσελίδα του ούτως ώστε η εμπειρία της επωνυμίας και η 

ικανοποίηση των πελατών να μεγιστοποιούνται. 

Επιπρόσθετα προς τις διαδικτυακές πωλήσεις της Paula’s Choice, 

πραγματοποιούνται πωλήσεις δια μέσου τρίτων λιανοπωλητών με τους 

οποίους η Paula’s Choice διατηρεί συνεργασίες, όπως οι Sephora, 

Nordstrom, Selfridges, Dermstore, Skin City, Lohb’s και Tmall. Οι πωλήσεις 

του Στόχου επίσης πραγματοποιούνται από τοπικούς διανομείς στην 

Αυστραλία, στην Ευρώπη (σε βασικές χώρες που περιλαμβάνουν τη 

Γερμανία, την Ολλανδία, την Σουηδία, την Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο), 

στην Νότια Κορέα και στη Ταϊβάν. 

Στις 23/06/2021, 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 9/07/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία»), αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 13/7/2021, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

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: 

 Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2021, μεταξύ της Conopco, Inc., της Paula’s 

Choice Topco, LLC και της Paula’s Choice, Inc.. Βάσει της Συμφωνίας, η Conopco 

θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Paula’s Choice. 

Το τελικό αποτέλεσμα της Συναλλαγής είναι η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της 

Paula’s Choice από την Unilever μέσω της Conopco.  

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης αφού προέβη 
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στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου και η Unilever θα αποκτήσει τον 

αποκλειστικό έλεγχο, μέσω της Conopco. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών του ομίλου της Unilever, στο οποίον ανήκει η Conopco, ανήλθε περίπου 

στα €50,7 δισεκατομμύρια και του Στόχου, ήταν γύρω στα € [………]1 .  

Η Unilever, στην οποία ανήκει ο Αγοραστής, όπως και ο Στόχος δραστηριοποιούνται 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Unilever το 2020  πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών ύψους € [………]2 από πωλήσεις στους τομείς των τροφίμων, της οικιακής 

φροντίδας και της προσωπικής φροντίδας, και ο Στόχος γύρω στις € [………]3 από 

πωλήσεις μέσω διαδικτύου προϊόντων προσωπικής φροντίδας.  

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική 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 Unilever μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στον τομέα προσωπικής φροντίδας 

προμηθεύοντας αποσμητικά, προϊόντα μπάνιου και ντους, προϊόντα φροντίδας 

επιδερμίδας, προϊόντα στοματικής φροντίδας και προϊόντα φροντίδας μαλλιών.  

Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση προϊόντων φροντίδας 

 
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 [....]. 
2 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 [....]. 
3 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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δέρματος που περιλαμβάνουν προϊόντα ενυδάτωσης, καθαρισμού και τόνωσης, 

απολέπισης, προϊόντα ορού προσώπου και μάσκες, προϊόντα φροντίδας ματιών και 

αντηλιακά, για όλους τους τύπους  επιδερμίδας, όπως κανονική, ξηρή, συνδυασμένη 

και ευαίσθητη.  Η Paula's Choice επίσης κατασκευάζει και πωλεί ορισμένα 

περιορισμένα προϊόντα καλλυντικών (π.χ. ένα γκλός (gloss) για τα χείλη και μια βάση 

μακιγιάζ (teint foundation)), ένα προϊόν καθαρισμού μαλλιών και σώματος και μια 

περιορισμένη συλλογή προϊόντων που διατίθενται για άνδρες (π.χ. προϊόντα 

καθαρισμού «για άνδρες», προϊόντα απολέπισης, προϊόντα ενυδάτωσης και κρέμα 

ξυρίσματος).  

Η Επιτροπή εξέτασε τις αγορές όπου δύναται να προκύπτει οριζόντια επικάλυψη, 

κάθετη ή/και γειτονική σχέση. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά διάθεσης προϊόντων 

προσωπικής φροντίδας επιλεκτικής διανομής. Οποιοσδήποτε περαιτέρω 

διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν κρίθηκε απαραίτητος καθώς δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, η Unilever, όσο και ο Στόχος δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διάθεση προϊόντων προσωπικής 

φροντίδας επιλεκτικής διανομής. Ως εκ τούτου, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών καθότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

στην ίδια αγορά. Σημειώνεται ότι ο Στόχος δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο στη 

διάθεση προϊόντων προσωπικής φροντίδας ευρείας διανομής.  

Σύμφωνα με τα μέρη, το συνολικό μερίδιο αγοράς της Unilever στην Κύπρο που 

προκύπτει η οριζόντια επικάλυψη είναι αμελητέο και σε κάθε περίπτωση [0-5%]. 

Ομοίως για τη Paula’s Choice, η οποία πραγματοποιεί [………]4 σε πωλήσεις στην 

Κύπρο και σε κάθε περίπτωση το μερίδιο αγοράς της είναι [0-5%]. 

Η συναλλαγή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, εγείρει οριζόντια επικάλυψη 

στην Κύπρο και το συνολικό μερίδιο αγοράς είναι αρκετά χαμηλότερο του 15%. 

 
4 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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Κανένα από τα Μέρη δεν δραστηριοποιείται σε προηγούμενο ή μεταγενέστερο 

επίπεδο της αγοράς. Επομένως, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν οδηγεί σε κάθετη 

σχέση στην Κύπρο. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου λόγω 

οριζόντιας ή κάθετης σχέσης μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

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

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, 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. 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


