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Ηµεροµηνία απόφασης: 25 Ιουλίου 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2017, από την εταιρεία Hensoldt 

Holding Germany GmbH (στο εξής η «Hensoldt»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 

83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία η KKR & Co. 

L.P. (µαζί µε τις συνδεδεµένες της εταιρείες, στο εξής η «KKR») µέσω της Hensoldt, 

θα εξαγοράσει όλο το µετοχικό κεφάλαιο ΚΗ Holdco Ltd (στο εξής η «ΚΗ»). 



Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η KKR είναι εταιρεία εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και 

αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει ένα ευρύ φάσµα 

εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε 

επενδυτές. Η KKR παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου (capital 

market solutions) για την ίδια, τις συνδεµένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και 

άλλους πελάτες. Ιδιωτικά κεφάλαια (equity funds) τα οποία διαχειρίζεται η 

KKR επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τοµείς.   

Κάθε συνδεδεµένη εταιρεία χαρτοφυλακίου της KKR έχει το δικό της 

διοικητικό συµβούλιο, το οποίο συνήθως περιλαµβάνει ένα ή περισσότερους 

εκπροσώπους της KKR, και λειτουργεί και χρηµατοδοτείται ανεξάρτητα από 

άλλες συνδεδεµένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της KKR.   

• Η Hensoldt είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη στη Γερµανία και αποτελεί το 

πρώην «Τµήµα Ηλεκτρονικής Άµυνας» (Defence Electronics Division) της 

Airbus Group SE, το οποίο είχε αποκτηθεί στις αρχές του χρόνου από 

επενδυτικά ταµεία τα οποία συµβουλεύονται και ελέγχονται από την KKR. 

Οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Hensoldt αποτελούνται από την 

παραγωγή και τη διανοµή συστηµάτων αισθητήρων (sensor systems), 

συµπεριλαµβανοµένων και στρατιωτικών ραντάρ (military radar), 

στρατιωτικών συστηµάτων επικοινωνίας και συσκευών για εφαρµογές άµυνας 

και ασφάλειας, καθώς επίσης και σχετικές υπηρεσίες.  

Η εν λόγω εταιρεία είναι προµηθευτής αναβαθµισµένων αισθητήρων για 

αποστολές ασφάλειας και επιτήρησης. Η Hensoldt παράγει συστήµατα 

προειδοποίησης πυραύλων και περισκόπια για υποβρύχια καθώς και 

συστήµατα ραντάρ, οπτρονικά και ηλεκτρονικά συστήµατα ασφαλείας.  

• Η KH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Αγ-

γλίας και της Ουαλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι η µητρική του οµίλου Kelvin 

Hughes ο οποίος δηµιουργεί, παράγει και διανέµει συστήµατα θαλάσσιας να-

υσιπλοΐας, συστήµατα παρακολούθησης και ραντάρ ασφαλείας. Συγκεκριµέ-

να, ο εν λόγω όµιλος παρέχει ραντάρ µικρής εµβέλειας (< 50 km) για επίγειες 

και θαλάσσιες εφαρµογές ασφαλείας µε την ονοµασία προϊόντων SharpEye.   

Τα ραντάρ SharpEye είναι σχετικά απλά ραντάρ solid-state, pulse-doppler, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στην αγορά ασφαλείας µε γνώµονα το κόστος.  



Στις 11 Ιουλίου 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 εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 14 Ιουλίου 2017, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής 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 24 Ιουλίου 2017, 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 πώλησης 

και αγοράς (Share and Purchase agreement) (στο εξής η «Συµφωνία») που έχει 

συναφθεί στις 23 Ιουνίου 2017 µεταξύ της Hensoldt, της Kelvin Hughes Limited και 

των Πωλητών. 

∆υνάµει των όρων της Συµφωνίας, η Hensoldt θα αποκτήσει το 100% των µετοχικού 

κεφαλαίου της KH. 

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 προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους 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)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

KH, από αποκλειστικό της έλεγχο από τους Πωλητές σε αποκλειστικό έλεγχο από 

την Hensoldt. 

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 αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινο-

ποίησης, για το οικονοµικό έτος 2016, ο συνολικός κύκλος εργασιών της KKR ανήλθε 

περίπου στα […..], ενώ της Hensoldt ανήλθε στα […..]. Ο κύκλος εργασιών της KH 

για το ίδιο έτος ήταν […..].  

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

ελεγχόµενες εταιρείες χαρτοφυλακίου της KKR, είχαν πωλήσεις στην Κύπρο κατά το 

τελευταίο οικονοµικό έτος 2016, µε κύκλο εργασιών που ανήλθε περίπου στα […..] ο 

οποίος προήλθε από µια µεγάλη γκάµα υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες 

χαρτοφυλακίου της όπως […..].  Η Hensoldt  το 2016 πραγµατοποίησε κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο που ανήλθε περίπου στις […..], ο οποίος προέκυψε από […..]. 

Ο όµιλος Kelvin Hughes είχε δραστηριότητες στην Κύπρο, και ο κύκλος εργασιών του 

το 2016 ανήλθε σε […..], οποίος προέκυψε από […..]. 

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισ-

µού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συµβατότητας µια 

συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρ-

θρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του ανταγωνισµού στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιο-

υργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους κρι-

τήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς αξιο-

λόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του αν-

ταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγρα-

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

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, οι δραστηριότητες του οµίλου Kelvin Hughes 

αφορούν την παραγωγή και διανοµή συστηµάτων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας (maritime 

navigation), συστηµάτων παρακολούθησης (surveillance) και ραντάρ ασφαλείας 

(security radar systems). Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο εν 

λόγω όµιλος παρέχει ραντάρ µικρής εµβέλειας (< 50 km) για επίγειες και θαλάσσιες 

εφαρµογές ασφαλείας µε την ονοµασία προϊόντων SharpEye. Οι δραστηριότητες της 

KKR, µέσω της Hensoldt σχετίζονται µε τη διανοµή συστηµάτων αισθητήρων (sensor 

systems) για στρατιωτικά αεροσκάφη, συµπεριλαµβανοµένων και στρατιωτικών 

ραντάρ (military radar), στρατιωτικών συστηµάτων επικοινωνίας  και συσκευών για 

εφαρµογές άµυνας και ασφάλειας, καθώς επίσης και σχετικές υπηρεσίες. Γενικά, η εν 

λόγω εταιρεία επικεντρώνεται σε εξειδικευµένες στρατιωτικές εφαρµογές. 



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

τρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντος ορίζονται οι αγορές α) διανοµής συστηµάτων 

ραντάρ µικρής εµβέλειας για επίγεια και θαλάσσια χρήση και β) διανοµής συστηµά-

των αεροηλεκτρονικής για στρατιωτικά αεροσκάφη. Οποιοσδήποτε περαιτέρω δια-

χωρισµός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί την αξιολόγηση της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζε-

ται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για όλες τις σχετικές αγορές προϊόν-

των/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες καµία από τις εταιρείας 

χαρτοφυλακίου της KKR (συµπεριλαµβανόµενου και της Hensoldt) οι οποίες έχουν 

κύκλο εργασιών στην Κύπρο δεν έχει επιχειρησιακές δραστηριότητες οι οποίες να 

επικαλύπτονται µε επιχειρησιακές δραστηριότητες του οµίλου Kelvin Hughes στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συµµετε-

χουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτει οποιαδήποτε κά-

θετη σχέση ούτε και υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντι-

κές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη. 

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.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φά-

κελο 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 οµόφω-

να αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει 

αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  
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