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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 10/07/Ιουλίου 2018, από την εταιρεία Archer 

Daniels Midland (UK) Limited (στο εξής η «ADM UK»), 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 ADM UK θα 

αποκτήσει το µετοχικό κεφάλαιο της Probiotics International Limited (στο εξής «ο 

Στόχος»). 



Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• H ADM UK που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του Ηνωµένου Βασίλειου. Η ADM UK 

είναι εξολοκλήρου θυγατρική της Archer Daniels Midland Company (στο εξής 

η «ADM»), η οποία είναι δηµόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα 

µε τους νόµους του Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών. Ο Όµιλος ADM 

παράγει συστατικά τροφίµων και ροφηµάτων καθώς και άλλα προϊόντα που 

παράγονται από ελαιούχους σπόρους, αραβόσιτο, σιτάρι και άλλα αγροτικά 

προϊόντα. Ο εν λόγω Όµιλος δραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα των 

προβιοτικών, δια µέσου της ισπανικής θυγατρικής του εταιρείας BioPolis S.L. 

(στο εξής η «BioPolis»). Η BioPolis είναι προµηθευτής πρώτων υλών για 

προβιοτικά συµπληρώµατα. 

2. Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η Probiotics International 

Limited (στο εξής η «PIL»), η οποία αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του Ηνωµένου Βα-

σίλειου. Η PIL πωλεί προβιοτικά διατροφικά συµπληρώµατα για ανθρώπινη 

και ζωική κατανάλωση και οργανώνει την επιχείρηση της σε τέσσερις ενότη-

τες: (i) φροντίδα υγείας, (ii) κτηνιατρική, (iii) premium ιπποειδή και  (iv) γεωρ-

γία. Η εν λόγω εταιρεία παρέχει επίσης υπηρεσίες παρασκευής προβιοτικών 

συµπληρωµάτων σε πελάτες που αναζητούν υψηλής ποιότητας προϊόντα για 

σκοπούς πώλησης υπό τις δικές τους επωνυµίες. Η PIL προσφέρει τέτοιες 

υπηρεσίες προς διεθνείς φαρµακευτικές εταιρείες. Η PIL ανήκει στην εταιρεία 

Tithebarn Limited. 

Στις 12/07/2018, 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 

20/07/2018, 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 27/07/2018, 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 (Agreement for the sale and purchase of the entire issued share capital 

of Probiotics International Limited) ηµεροµηνίας 29/06/2018, µεταξύ της Tithebarn 

Limited, ως ο πωλητής, και της ADM UK, ως ο αγοραστής (στο εξής η «Συµφωνία»). 

∆υνάµει των όρων της Συµφωνίας, η ADM UK θα αποκτήσει ολόκληρο το µετοχικό 

κεφάλαιο της PIL, από την Tithebarn Limited. 

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)(ii) του Νόµου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης 

της PIL, της οποίας ο αποκλειστικός έλεγχος θα αποκτηθεί από την ADM UK. 

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, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Οµίλου ADM για το οικονοµικό έτος 2017 

ανήλθε περίπου στα €[………] και της PIL στα €[………]1.  

Επιπρόσθετα, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία άνω των €3,5 εκατοµµυρίων. Συγκεκριµένα, κατά το τελευταίο 

οικονοµικό έτος 2017, ο Όµιλος ADM πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο 

ύψους €[………] και ο Στόχος πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο 

περίπου €[………].  

                                                             
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 [....]. 

 



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 ∆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 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. 

H PIL πωλεί προβιοτικά διατροφικά συµπληρώµατα τα οποία δεν είναι εγγεγραµµένα 

ως συνταγογραφούµενα ή µη φαρµακευτικά προϊόντα, αλλά πωλούνται ως 

συµπληρώµατα διατροφής, τα οποία περιλαµβάνουν προβιοτικά συµπληρώµατα 

διατροφής για ανθρώπινη και ζωική κατανάλωση.  

Ο Όµιλος ADM παράγει συστατικά τροφίµων και ροφηµάτων καθώς και άλλα 

προϊόντα που παράγονται από αγροτικά προϊόντα, ενώ δραστηριοποιείται και στον 

τοµέα των προβιοτικών µέσω της BioPolis, η οποία είναι προµηθευτής πρώτων υλών 

για προβιοτικά συµπληρώµατα. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετικές αγορές προϊόντων / υπηρεσιών ορίζονται (α) τα µη 

συνταγογραφούµενα προβιοτικά συµπληρώµατα διατροφής για ανθρώπινη 

κατανάλωση και (β) τα µη συνταγογραφούµενα προβιοτικά συµπληρώµατα 

διατροφής για ζωική κατανάλωση.  

Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή σηµείωσε ότι ακόµα και αν ήθελε 

θεωρηθεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι ευρύτερη της εθνικής, για την 

εκτίµηση των επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας πράξης στην εθνική αγορά, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ως σχετική γεωγραφική αγορά των ως άνω προϊόντων η 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 



Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια 

επικάλυψη επί των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Αναφέρεται επιπρόσθετα πως υπάρχει δυνητική κάθετη συσχέτιση µεταξύ της PIL και 

της ADM UK, δεδοµένου ότι η BioPolis δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και 

παραγωγή προβιοτικών στελεχών τα οποία χρησιµοποιούνται από άλλες εταιρείες, 

όπως η PIL, ως εισροές σε ποικίλα προϊόντα στην αγορά επόµενου σταδίου. 

Εντούτοις, η BioPolis  δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 

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

συγκέντρωση δεν υπάρχουν οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις, ούτε και προκύπτουν 

κάθετες ή γειτονικές σχέσεις και ως εκ τούτου δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά 

µε βάση το Παράρτηµα Ι 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.  
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