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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της D.Med Consulting GmbH από την Fresenius Medical Care AG & 

Co. KGaA, μέσω της Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, 

Bad Homburg v.d.H., Germany 

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: 19, Δεκεμβρίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 16/11/2018, από την εταιρεία Fresenius Medical 

Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany, (στο εξής η 

«FMC»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).   

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η FMC, θα 

αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της D.Med Consulting GmbH (στο εξής η 

«DMC»). Το υπόλοιπο 49% του  μετοχικού κεφαλαίου της  θα παραμείνει στην  KR² 

GmbH (στο εξής η «KR²»).     

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η DMC που είναι η επιχείρηση στόχος, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Γερμανίας και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης 

και προώθησης, καθώς και της παροχής συμβουλών σε φαρμακευτικά 

προϊόντα, με έμφαση στις τεχνολογίες αιμοκάθαρσης και σχετικά ιατρικά 

πεδία.  

 Η FMC που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, με μετοχές εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και της Νέας Υόρκης. Περίπου το 31% των 

μετοχών της FMC κατέχεται από την Fresenius SE & Co. KGaA (στο εξής η 

«FSE», η οποία μαζί με τις συνδεδεμένες της εταιρείες θα αναφέρονται ως 

«Fresenius Group»).   

 Η ΚR² που αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία 

είναι διεθνής παροχέας ιατρικών υπηρεσιών και προϊόντων με επίκεντρο τη 

φροντίδα των νεφρών και του διαβήτη.  

Στις 19/11/2018, 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 Δημοκρατίας 

την 23/11/2018, 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 17/12/2018, 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 της Συμφωνίας 

Πώλησης και Αγοράς (Sale and Purchase Agreement) (στο εξής η «SPA») 

ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, μεταξύ της ΚR² (ως ο Πωλητής), του κυρίου 
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[………]1, (ως ο Εγγυητής του Πωλητή) και της FMC (ως ο Αγοραστής), βάσει της 

οποία η FMC θα αποκτήσει το 51% των μετοχών της DMC. Το υπόλοιπο 49% των 

μετοχών θα εξακολουθήσει να κατέχεται από την ΚR². Στη SPA, επισυνάπτεται η 

Συμφωνία Μετόχων αναφορικά με τη DMC, η οποία καθορίζει τη σχέση των μετόχων 

της, ήτοι της FMC και της ΚR² μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συγκέντρωσης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιτροπή σημειώνει ότι πριν την 

ολοκλήρωση της παρούσας πράξης, ολόκληρη η επιχείρηση που σχετίζεται με τις 

τεχνικές υπηρεσίες της DMC θα «χαραχθεί έξω» (carved out) και δεν θα αποτελεί 

μέρος της εν λόγω εταιρείας. Περαιτέρω θα χαραχθεί και η D.Med Consulting 

(Beijing) Co. Ltd η οποία αποτελεί θυγατρική της DMC, μαζί με τη επιχείρηση 

πώλησης προϊόντων της DMC. Μόνο ένα συμβόλαιο πώλησης προϊόντων με την 

εταιρεία [………] σχετικά με τις ενότητες όγκου αίματος θα παραμείνει σε ισχύ. Η 

ημερομηνία λήξεως της μεταξύ τους συμφωνίας είναι το [………] και δεν υπάρχει 

πρόθεση συνέχισης πώλησης των εν λόγω προϊόντων.  

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η FMC θα αποκτήσει το 51% των 

μετοχών της DMC και το υπόλοιπο 49% των μετοχών θα εξακολουθήσει να κατέχεται 

από την ΚR². 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα γεγονότα που αφορούν την παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης και ιδιαίτερα τους διορισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

τρόπου λήψης των αποφάσεων, καταλήγει ότι τόσο η FMC όσο και η ΚR² θα 

εξασκούν από κοινού τον έλεγχο επί της Επιχείρησης Στόχου, δηλαδή επί της  DMC.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου καθότι η DMC αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία θα 

                                                        
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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ελέγχεται από τις FMC και ΚR², που θα εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας 

αυτόνομης οικονομικής οντότητας με λειτουργική αυτονομία.  

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 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το έτος 2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών της FMC ανήλθε σε 

€[………], της KR² για το 2017 ανήλθε σε €[………] και της DMC ο συνολικός κύκλος 

εργασιών της ανήλθε για το 2017 στα €[………].  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η FMC, διεξάγει εμπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με κύκλο 

εργασιών που ανήλθε το 2017 περίπου στα €[………].  

Η KR², διεξάγει δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

κύκλο εργασιών που ανήλθε το 2017 σε €[………].  

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 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 κοινή επιχείρηση DMC δραστηριοποιείται, και θα συνεχίσει μετά την ολοκλήρωση 

της συναλλαγής να δραστηριοποιείται, στην παροχή έρευνας και ανάπτυξης στον 

τομέα της νεφρικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες αιμοκάθαρσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, η FMC δραστηριοποιείται στη Κυπριακή Δημοκρατία, στην 

προμήθεια προϊόντων αιμοκάθαρσης για οξείς ασθενείς και προϊόντων PD 
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(περιτοναϊκής κάθαρσης) και HD (αιμοκάθαρσης) σε [………] που δραστηριοποιείται 

στην διάθεση/πώληση των προϊόντων αυτών στην Κύπρο σε νοσοκομεία και κλινικές 

αιμοκάθαρσης. 

Η ΚR² δραστηριοποιείται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών και προϊόντων με 

επίκεντρο τη φροντίδα των νεφρών και του διαβήτη. Επιπλέον, παρέχει ιατρικά 

προϊόντα για γυναικολογία, δερματολογία και ουρολογία σε διάφορα νοσοκομεία. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσίων ορίζονται: i) η προμήθεια 

και πώληση εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών αιμοκάθαρσης (ii) η παροχή 

υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της νεφρικής τεχνολογίας και (iii) η 

πώληση καθετήρων για ουρολογικούς σκοπούς. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν υφίσταται 

οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της FMC και της ΚR² 

στην Κύπρο, εφόσον η FMC πωλεί προϊόντα αιμοκάθαρσης, ενώ οι καθετήρες που 

πωλούσε η ΚR² στην Κύπρο το 2017 χρησιμοποιήθηκαν για ουρολογικούς σκοπούς. 

Η DMC δεν δραστηριοποιείται εντός της Κύπρου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 

κοινοποίηση δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε κάθετες ή και γειτονικές σχέσεις.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, στην προκείμενη υπόθεση δεν υφίσταται 

επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον 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. 
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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 


