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                 Απόφαση  ΕΠΑ: 53/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.34 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την European 

Crops Products 2 S.A.R.L., της επιχείρησης Oro Agri, μέσω εξαγοράς 

μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 

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: 3 Δεκεμβρίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 12 Νοεμβρίου 2020, εκ μέρους της εταιρείας 

European Crops Products 2 S.À.R.L. (εφεξής η «ECP2» ή ο «Αγοραστής»), 

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 σύμφωνα με την οποία, ο Αγοραστής 

θα αποκτήσει την επιχείρηση Oro Agri, μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου 

διαφόρων εταιρειών (εφεξής η «Oro Agri» ή η «Εταιρείες Στόχοι»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. H European Crops Products 2 S.A.R.L. που είναι εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου 

Δουκάτου του Λουξεμβούργου.  Η εν λόγω εταιρεία κατέχει τελικώς το 100% 

των μετοχών της Rovensa S.A., που είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου 

Rovensa. Η Rovensa είναι ένας πάροχος διαφοροποιημένων λύσεων 

διαχείρισης του κύκλου ζωής καλλιεργειών, που δραστηριοποιείται 

παγκόσμια. Οι δραστηριότητες της κατηγοριοποιούνται σε τρεις 

συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς (προστασία καλλιεργειών – crop 

protection, βιοδιατροφή – bionutrition – και βιοέλεγχο – biocontrol) και 

αφορούν προϊόντα με διάφορες γνωστές επωνυμίες (π.χ. Ascenza, Tradecorp 

ή Idainature). Η Rovensa προσφέρει επίσης ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες 

– συγκεκριμένα, τεχνικές συμβουλές σε πελάτες – και δραστηριοποιείται σε 

διάφορες χώρες ανά το παγκόσμιο.  

 

Οι μετοχές της ECP2 κατέχονται τελικώς, από κοινού, από την Partners 

Group και τη Bridgepoint. Η Partners Group είναι μια παγκόσμια εταιρεία 

διαχείρισης επενδύσεων ιδιωτικών αγορών στους τομείς των επενδύσεων, 

των ιδιωτικών ακινήτων, των ιδιωτικών υποδομών και του ιδιωτικού χρέους. Η 

Partners Group παρέχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κεφαλαίων και 

χαρτοφυλακίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των διεθνών θεσμικών 

επενδυτών που αναζητούν άμεση πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία της 

ιδιωτικής αγοράς. 

Η Bridgepoint είναι ένας διεθνής όμιλος ιδιωτικών επενδύσεων που 

επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε καθιερωμένες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

μεσαίας αγοράς που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 

συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτικών/λιανική, των επιχειρηματικών 

υπηρεσιών, της βιομηχανίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του τομέα 

υγείας, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας.  

 

2. Οι εταιρείες που συνιστούν την επιχείρησης Oro Agri, η οποία αποτελεί το 

στόχο στην παρούσα συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: 

(α) Oro Agri International, Ltd, (εφεξής η «Oro Cayman» ή η «Εταιρεία Στόχος 

1») μια απαλλασσόμενη εταιρεία (exempted company) που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με τους νόμους των Νήσων Κέιμαν, · 

(β) Oro Agri, Inc., (εφεξής η «Oro USA» ήη  «Εταιρεία Στόχος 2»), μια 

εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του 

Μιζούρι (ΗΠΑ)· 
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(γ) Oro Agri SA Proprietary Limited (εφεξής η «Oro South Africa» ή η 

«Εταιρεία Στόχος 3»), μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους 

νόμους της Νότιας Αφρικής· 

(δ) Oro Agri India Private Limited (εφεξής η «Oro India» ή η «Εταιρεία Στόχος 

4»), μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της 

Δημοκρατίας της Ινδίας · 

(ε) Oro Agri S. De R.L. De C.V. (εφεξής η «Oro Mexico» ή η «Εταιρεία Στόχος 

5»), μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων 

Πολιτειών του Μεξικού. 

 

Η Oro Agri αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα, κατοχυρωμένα με 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με γεωργικές, οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές 

ανά το παγκόσμιο. Η Oro Agri ειδικεύεται σε προϊόντα που είναι ασφαλή για 

τον χρήστη και για το περιβάλλον και τα οποία παρέχουν μια αποτελεσματική 

λύση, χωρίς υπολείμματα, στους πελάτες της. 

 

Στις 16 Νοεμβρίου 2020, 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 20 Νοεμβρίου 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 27 Νοεμβρίου 2020, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας αγοράς 

μετοχών (share purchase agreement) ημερομηνίας 19/10/2020, μεταξύ των 

K2017443268 (South Africa) Proprietary Limited («Πωλητής 1»), K2017448055 

(South Africa) Proprietary Limited («Πωλητής 2»), και Oro Agri SEZC Limited 
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(«Πωλητής 3» και συλλογικά με τον Πωλητή 1 και Πωλητή 2, αναφέρονται ως οι 

«Πωλητές») και του Αγοραστή (εφεξής η «Συμφωνία»). 

Βάσει της Συμφωνίας, η ECP2, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η ECP2 θα 

αποκτήσει άμεσα το 100% των μετοχών της Oro Cayman, το 100% των μετοχών της 

Oro USA, το 63,54% των μετοχών της Oro South Africa, το 100% των μετοχών της 

Oro India και το 0,1% των μετοχών της Oro Mexico.  

 

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 εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου 

επί μόνιμης βάσης της Oro Agri και o Αγοραστής θα αποκτήσει τον αποκλειστικό 

έλεγχο. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 

2019, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Αγοραστή ανήλθε περίπου 

στα €[………]1, και η Oro Agri για το ίδιο έτος πραγματοποίησε συνολικό κύκλο 

εργασιών ύψους €[………]. 

Η υπόχρεα προς κοινοποίηση αναφέρει ότι ο Αγοραστής, όπως και η Oro Agri 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες 

που ελέγχουν τον Αγοραστή, μέσω εταιρειών των χαρτοφυλακίων τους, 

δραστηριοποιούνται εντός της Κύπρου. 

Ο Αγοραστής, το 2019 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους €[………] από 

πωλήσεις λιπασμάτων και μυκητοκτόνων. Ο κύκλος εργασιών της Oro Agri στην 

Κύπρο κατά το οικονομικό έτος 2019 ήταν περίπου €[………] από πωλήσεις δύο 

προϊόντων της. Η Partners Group πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κύκλο εργασιών ύψους €[………], μέσω των θυγατρικών της [………] 

 
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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από δραστηριότητες όπως [………]. Η Bridgepoint πραγματοποίησε εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών ύψους €[………] μέσω των θυγατρικών της 

[………] από δραστηριότητες όπως [………]. 

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 συμβατότητας 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. 

O Αγοραστής κατέχει τελικώς το 100% των μετοχών της Rovensa S.A. που είναι η 

μητρική εταιρεία του ομίλου Rovensa. Η Rovensa είναι ένας πάροχος 

διαφοροποιημένων λύσεων διαχείρισης του κύκλου ζωής καλλιεργειών, που 

δραστηριοποιείται παγκόσμια. Οι δραστηριότητες της κατηγοριοποιούνται σε τρεις 

συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς (προστασία καλλιεργειών – crop 

protection, βιοδιατροφή – bionutrition – και βιοέλεγχο – biocontrol) και αφορούν 

προϊόντα με διάφορες γνωστές επωνυμίες (π.χ. Ascenza, Tradecorp ή Idainature). Η 

Rovensa προσφέρει επίσης ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες – συγκεκριμένα, 

τεχνικές συμβουλές σε πελάτες – και δραστηριοποιείται σε διάφορες χώρες ανά το 

παγκόσμιο.  

Οι μετοχές της ECP2 κατέχονται τελικώς, από κοινού, από την Partners Group και τη 

Bridgepoint. Η Partners Group δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

μέσω των θυγατρικών της [………] από δραστηριότητες όπως [………]. Η 

Bridgepoint δραστηιοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των 

θυγατρικών της [………] από δραστηριότητες όπως [………]. 

Η Oro Agri αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα, κατοχυρωμένα με διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, με γεωργικές, οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές ανά το παγκόσμιο. 

Η Oro Agri ειδικεύεται σε προϊόντα που είναι ασφαλή για τον χρήστη και για το 

περιβάλλον και τα οποία παρέχουν μια αποτελεσματική λύση, χωρίς υπολείμματα, 
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στους πελάτες της. Η εν λόγω επιχείρηση δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και 

παγκόσμια. Η Oro Agri έχει κάποιες, περιορισμένες, δραστηριότητες στην Κύπρο. 

 

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο, η Oro Agri πωλεί μόνο δύο από τα προϊόντα της, μέσω 

τοπικού διανομέα.:  

 το WETCIT, ένα συμπλήρωμα (adjuvant) πολλαπλών χρήσεων 

που λειτουργεί ως παράγοντας ύγρανσης αλλά και ως διεισδυτικό 

(penetrant) (ανάλογα με το βαθμό χρήσης)· και 

 το TRANSFORMER, ένα μαλακτικό χώματος (soil conditioner) 

σχεδιασμένο για να βελτιώνει τη διανομή, τη διείσδυση, τη 

διήθηση, και τη διατήρηση του νερού στο χώμα που έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της υπεράρδευσης, της απορροής και του 

αυξανόμενου σχηματισμού ρίζας.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι , ορίζει ως σχετική 

αγορά (1)  την πώληση προϊόντων προστασίας καλλιεργειών, (2) την πώληση 

προϊόντων για τη διατροφή καλλιεργειών, η οποία διαχωρίζεται στις υπο-αγορές 

λιπασμάτων και ιχνοστοιχείων. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-

αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η 

Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η  γεωγραφική αγορά για την εν λόγω σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Bridgepoint, με εξαίρεση τον Αγοραστή, 

δεν ελέγχει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αγορές που δραστηριοποιούνται 

οι Εταιρείες Στόχοι. Επιπρόσθετα, ούτε η Partners Group, με εξαίρεση τον Αγοραστή, 

δεν ελέγχει εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αγορές που δραστηριοποιούνται 

οι Εταιρείες Στόχοι. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε οριζόντια, κάθετη ή/και γειτονική σχέση στις σχετικές αγορές (1) 

πώλησης προϊόντων προστασίας καλλιεργειών και (2) πώλησης προϊόντων για τη 

διατροφή καλλιεργειών και στην υπο-αγορά ιχνοστοιχείων στην Κύπρο.   

Υπάρχει μια οριζόντια επικάλυψη στις δραστηριότητες των μερών όσον αφορά τις 

πωλήσεις λιπασμάτων στην Κύπρο. Με βάση τα όσα καταγράφονται στην 

κοινοποίηση, προκύπτει ότι, μετά τη συγκέντρωση, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά που αφορά τη διατροφή 

καλλιεργειών και ειδικότερα στην υπο-αγορά λιπασμάτων, ανέρχεται σε ποσοστό 

περίπου [5-10]%, επομένως αρκετά πιο κάτω από το προβλεπόμενο για την ύπαρξη 

επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, 15%. 
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Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες αγορές 

στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 

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 


