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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 56/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.045 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Tentamus Group GmbΗ από την BC Partners LLP,                

μέσω της BC Partners XI 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 30 Ιουλίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 2021, από την εταιρεία BC Partners 

LLP (στο εξής η «BC Partners ή ο Αγοραστής»),  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 BC Partners, 

μέσω της BC Partners XI, προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της 

Tentamus Group GmbH (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η BC Partners LLP που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου που αποτελεί εταιρεία ιδιωτικών 

κεφαλαίων (private equity firm) / διαχειριστής ενναλακτικών επενδύσεων 

(alternative investment manager). H BC Partners LLP έχει πολλαπλές 

επενδύσεις σε 18 χώρες και σε 5 διαφορετικούς τομείς (επιχειρηματικές και 

οικονομικές υπηρεσίες, καταναλωτικό και λιανικό τομέα, υγειονομικές 

υπηρεσίες, βιομηχανικοί τομέα και στον τομέα τηλεπικοινωνιών (technology, 

media, and telecom (ΤΜΤ)).  

Εταιρείες χαρτοφυλακίου της BC Partners περιλαμβάνουν τις:    

(α) Aenova: Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν υπηρεσίες κατασκευής και 

ανάπτυξης για την υγειονομική βιομηχανία όλων των τύπων παροχής 

(dosage forms) και όλων των επιπέδων δοσολογίας (potency levels) (που 

κυμαίνονται από συμπληρώματα διατροφής έως υψηλής δραστικότητας) από 

15 σημεία στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

(β) DentalPro: Είναι ενεργή στην ιταλική αγορά οδοντιατρικών κλινικών, 

προσφέροντας οδοντιατρική φροντίδα μέσω 150 κλινικών παντός υπηρεσιών 

(full-service clinics) που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία και στο εξωτερικό.  

(γ) Pharmathen: Φαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανάπτυξη και 

κατασκευή και παραχώρηση αδειών χρήσης σύνθετων γενόσιμων φαρμάκων 

(out-licensing complex generic drugs). Η Pharmathen  έχει ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο τύπου επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B business model) και 

εστιάζει στην χορήγηση αδειών χρήσης (out-licensing), συμφωνίες 

κατασκευής  (manufacturing supply agreements) και ένα κατάλογο από 

φάρμακα που η ίδια ανέπτυξε. Επιπρόσθετα, η Pharmathen ασχολείται με την 

έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα, με δύο εγκαταστάσεις,  παράλληλα με την 

κατασκευή σε επίσης δύο εγκαταστάσεις (και αυτές στην Ελλάδα).                                                               

(δ)  Synthon: Εστιάζει στην ανάπτυξη, κατασκευή και παραχώρηση αδειών 

χρήσης (out-licensing) για σύνθετα γενόσιμα (complex generics) για ασθενείς 

σε όλο τον κόσμο, με 4 εργαστήρια έρευνας και κατασκευής, που βρίσκονται 

στην Τσεχία, στην Ισπανία, στην Χιλή και στην Αργεντινή. 

 Η BC Partners XI που αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες 

δραστηριότητες και η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία 
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εξαγοράς (acquisition vehicle) για τους σκοπούς της προτεινόμενης 

συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα στη BC Partners XI που 

συμβουλεύεται από την BC Partners LLP. 

 Η Tentamus που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γερμανίας, η οποία προσφέρει υπηρεσίες μέσω σύγχρονων 

μετρίου μεγέθους εξειδικευμένων εργαστήριων δοκιμής, επιθεώρησης και 

πιστοποίησης (testing, inspection and certification (TIC)) (σε διάφορους 

τομείς, κυρίως σε αυτούς του φαγητού και τροφής και των φαρμακευτικών 

καθώς και σε μικρότερη έκταση στα καλλυντικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές 

και αγροχημικών/γεωργικών προϊόντων) χρησιμοποιώντας φυσικοχημικές, 

οργανικές μικροβιολογικές, μοριακές, βιολογικές, και μηχανικές μεθόδους. 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του στόχου που σχετίζονται με τους 

ακόλουθους βιομηχανικούς κλάδους:  

(α) Φαγητό και τροφή: ανάλυση φαγητού, τροφής και τροφής κατοικίδιων για 

να καθοριστεί εάν τα προϊόντα εκπληρώνουν ορισμένες παραμέτρους. Οι 

αναλυτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη μικροβιολογία, διατροφική και ειδική 

χημεία. Το φαγητό και η τροφή αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

των πωλήσεων της Tentamus στην περιοχή DACH (Γερμανία, Αυστρία και 

Ελβετία) και περίπου το 60%των πωλήσεων παγκοσμίως το 2020 και είναι ο 

πυρήνας της επιχείρησης.  

(β) Φαρμακευτικά προϊόντα: έλεγχος και πιστοποίηση φαρμακευτικών 

προϊόντων για νομιμότητα και συμβατότητα. Εξετάζοντας τα προϊόντα, τη 

συσκευασία και την αντοχή. Επαναλαμβανόμενη διαβεβαίωση ποιότητας 

τελικών φαρμακευτικών προιόντων σε διάφορες μορφές (π.χ χάπια και υγρά 

φάρμακα). Τα φαρμακευτικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των 

πωλήσεων από την Tentamus παγκοσμίως το 2020 και αποτελεί κύρια 

επιχειρηματική δραστηριότητα για την Tentamus. 

(γ) Καλλυντικά προϊόντα: έλεγχος μασκών, σαπουνιών, ενυδατικών, 

αρωμάτων για βακτηριακού αριθμό, μικροβιακή αναγνώριση, έλεγχο 

διατήρησης και βαρίων μετάλλων και υπολειμμάτων.  

(δ) Αγροχημικά και Γεωργικά προϊόντα: έλεγχος χημικών ζιζανιοκτόνων και 

φυτοφαρμάκων, εδάφους και καρπών για να διασφαλιστεί η τήρηση των 

αυστηρών κανονισμών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται καθόλο το μήκος της 

αλυσίδας παραγωγής από την προέλευση μέχρι την αγορά από τους 
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καταναλωτές. Χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός όπως για τα τελικά 

φαρμακευτικά και αναλώσιμα προϊόντα. 

Στις 23 Ιουλίου 2021, η 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 Δημοκρατίας 

στις 27 Ιουλίου 2021, 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 29 Ιουλίου 2021, 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας πώλησης και 

μεταβίβασης μετοχών σε μία γερμανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (GMBH) 

(agreement on the sale and transfer of shares in a German limited liability company 

(GMBH)) (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2021 μεταξύ του 

Αγοραστή και των AUCTUS II A GmbH & Co. KG, Tentamus Co-Investment GbR, 

AUCTUS 111 GmbH & Co. KG, JAP Barseyten GmbH και A-Z Consilia GmbH (μαζί 

στο εξής οι «Πωλητές»). Όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, ο Αγοραστής, που είναι 

μία εταιρία ειδικού σκοπού η οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου στη ΒC Partner XI, ένα 

επιχειρηματικό ταμείο το οποίο διαχειρίζεται από τον διαχειριστικό ομόρρυθμο εταίρο 

του, την BC Partners Management XI Limited, το οποίο συμβουλεύουν οι  BC 

Partners, θα αποκτήσει όλες της μετοχές και τον αποκλειστικό έλεγχο επί της 

Επιχείρησης Στόχου. 

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.  
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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 και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου 

από την BC Partners. 

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, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το έτος 2020 της BC Partners ανήλθε γύρω στα €[………]1 και 

της Επιχείρηση Στόχος, για ίδιο έτος, ανήλθε γύρω στα €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

άνω των €3,5 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το 

οικονομικό έτος 2020 της BC Partners ανήλθε στα €[………] και της Επιχείρησης 

Στόχος ανήλθε στα €[………].   

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 

 
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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τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

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

Η BC Partners LLP έχει πολλαπλές επενδύσεις σε 18 χώρες και σε 5 διαφορετικούς 

τομείς (επιχειρηματικές και οικονομικές υπηρεσίες, καταναλωτικό και λιανικό τομέα, 

υγειονομικές υπηρεσίες, βιομηχανικοί τομέα και στον τομέα τηλεπικοινωνιών 

(technology, media, and telecom (ΤΜΤ)). 

Η Επιχείρηση Στόχος προσφέρει σύγχρονα μετρίου μεγέθους εξειδικευμένα 

εργαστήρια για υπηρεσίες δοκιμής, επιθεώρησης και πιστοποίησης (testing, 

inspection and certification (TIC)) (σε διάφορους τομείς, κυρίως σε αυτούς του 

φαγητού και τροφής και των φαρμακευτικών καθώς και σε μικρότερη έκταση στα 

καλλυντικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές και αγροχημικών/γεωργικών προϊόντων) 

χρησιμοποιώντας φυσικοχημικές, οργανικές μικροβιολογικές, μοριακές, βιολογικές, 

και μηχανικές μεθόδους.  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων σχετίζονται με εργαστηριακό έλεγχο, επιθεώρηση και 

πιστοποίηση (testing, inspecting and certifying) («TIC») προϊόντων φυσικών 

επιστημών (life sciences) (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων  φαγητού και τροφής, 

φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών και 

αγροχημικών/γεωργικών προϊόντων). 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά την παροχή 

υπηρεσιών με εργαστηριακό έλεγχο, επιθεώρηση και πιστοποίηση (testing, 

inspecting and certifying) “TIC” προϊόντων φυσικών επιστημών (life sciences) 

(συμπεριλαμβανομένων προϊόντων  φαγητού και τροφής, φαρμακευτικών 

προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων, ιατρικών συσκευών και 

αγροχημικών/γεωργικών προϊόντων).  Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για την υπό αναφορά σχετική 

αγορά, η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η Προτεινόμενη 

Συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε καμία οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των μερών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι οι Εταιρείες 

Χαρτοφυλακίου της BC Partners δε δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά 

στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν υπάρχει 

οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της BC Partners 

(συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) και της 

Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο.  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν υπάρχει υφιστάμενη κάθετη σχέση μεταξύ των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου της BC Partners και του Στόχου στην Κύπρο. Ως εκ 

τούτου, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

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

συγκέντρωση 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.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


