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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 7 ∆εκεµβρίου 2017, από τις εταιρείες VNK Capital 

Ltd (στο εξής η «VNK») και PPV Pharma Investments Limited (στο εξής η «PPV»), 

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 VNK και η 

PPV θα αποκτήσουν από κοινού το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

Pharmathen Hellas Cyprus Limited (στο εξής η «Pharmathen»). 

 



Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η VNK Capital Ltd, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η VNK είναι επενδυτική εταιρεία. 

Στο αντικείµενο της εµπορικής δραστηριότητας της περιλαµβάνονται η κατοχή 

και οι επενδύσεις σε µετοχές, οµόλογα και λοιπά χρηµατοοικονοµικά προϊόν-

τα, οι συµµετοχές και οι επενδύσεις σε εταιρίες και η παροχή συµβουλευτικών 

και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η VNK, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κο-

ινοποίησης, ελέγχεται από φυσικά πρόσωπα.  

• Η PPV Pharma Investments Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Πρόκειται για επενδυ-

τική εταιρεία, στο αντικείµενο της δραστηριότητας της οποίας περιλαµβάνονται 

η παροχή υπηρεσιών (οικονοµικών) συµβούλων και οι συµµετοχές σε επενδύ-

σεις. Η PPV ανήκει κατά 37,5% στην εταιρεία Cyclopes Investments Ltd, κατά 

37,5% στην εταιρεία Cello Investments Co και το υπόλοιπο 25% του µετοχικού 

της κεφαλαίου κατέχεται από διάφορους µετόχους µειοψηφίας.  

• Η Rasilton Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία ανήκει κατά 50% συν µία µετοχή 

στην PPV και κατά 50% πλην µία µετοχή στην VNK. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, η εξαγορά του 100% της επιχείρησης στόχου από τις VNK 

και PPV θα πραγµατοποιηθεί µέσω της Rasilton Limited. 

• Η Pharmathen Hellas Cyprus Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµέ-

νη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η Pharmathen είναι 

µια συµµετοχική, επενδυτική εταιρεία, χωρίς ή ίδια να ασκεί κάποια εµπορική 

δραστηριότητα, πέραν της κατοχής του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ε-

ταιρείας «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

(στο εξής η «ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ»). Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ είναι εταιρεία δε-

όντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ελλάδας, που δραστηριο-

ποιείται στην εµπορία, (διανοµή και λιανικές πωλήσεις) στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο, φαρµακευτικών προϊόντων και ορισµένων καλλυντικών. 

Στις 8 ∆εκεµβρίου 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 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 30 Ιανουαρίου 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 Σύµβασης Αγοράς  

Μετοχών (στο εξής η «Σύµβαση Αγοράς Μετοχών»), ηµεροµηνίας 23 Νοεµβρίου 

2017, αναφορικά µε την αγοραπωλησία του 100% του εκδοµένου µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία Pharmathen ως ο στόχος, που συνήφθη 

µεταξύ αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία PHARMATHEN HOLDING 4 LIMITED, 

ως ο πωλητής και αφετέρου της εταιρείας VNK και της εταιρείας PPV, ως οι 

αγοραστές. ∆υνάµει της Σύµβασης Αγοράς Μετοχών, η PHARMATHEN HOLDING 4 

LIMITED πωλεί το 100% των µετοχών της Pharmathen. Σηµειώνεται, ότι, σύµφωνα µε 

τους όρους της Σύµβασης Αγοράς Μετοχών, η πώληση των µετοχών της Pharmathen 

δύναται να πραγµατοποιηθεί προς νέα εταιρεία που θα συστήσουν από κοινού οι 

Αποκτώσες Επιχειρήσεις, καθ΄ υπόδειξη των τελευταίων. Η νέα εταιρεία είναι η 

Rasilton Limited, στην οποία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η PPV θα 

κατέχει ποσοστό 50% συν µία µετοχή και η VNK θα κατέχει το υπόλοιπο 50% πλην 

µία µετοχή.  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο η κοινοποιηθείσα πράξη αποτελεί 

συγκέντρωση µείζονος σηµασίας στη βάση των προνοιών του άρθρου 3 του Νόµου.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών της VNK, 

για το έτος 2016, ο οποίος είναι ο ίδιος µε τον κύκλο εργασιών που πραγµατοποιεί 

και εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (η VNK δεν δραστηριοποιείται εκτός της Κυπ-

ριακής ∆ηµοκρατίας), ανήλθε σε περίπου €[……..……]1 και προέρχεται από διάφορα 

επενδυτικά προϊόντα όπως π.χ. οµόλογα (τόκοι από οµόλογα και θετικές αποτιµήσε-

ις), τόκους από προθεσµιακές καταθέσεις. Στις εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της εταιρείας VNK αναφέρεται ότι το εισόδηµα της εταιρείας προήλθε από Net gain 

on financial assets at fair value through profit or loss €[……..……], dividend income 

                                                             
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 [....]. 
 



ύψους €[……..……], interest income ύψους €[……..……] και other operating income 

ύψους €[……..……]. Το εισόδηµα της εταιρείας, κατά το 2016, που αφορά το Net 

gain on financial assets at fair value through profit or loss ύψους €[……..……], σύµ-

φωνα µε τις εξελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της VNK προέρχεται από τα ακό-

λουθα: 

• Interest from corporate bonds  €[……..……] 

• Fair value gain on corporate bonds  €[……..……] 

• Fair value loss on listed equities €[……..……] 

• Fair value loss on private equities  €[……..……] 

• Fair value loss on other derivatives  €[……..……] 

• Net gain on financial assets at fair value through profit or loss 

€[……..……] 

Σύµφωνα µε την κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµα-

τα δικαιοδοσίας του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώ-

σεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01) (στο εξής η «Κωδικοποιηµένη Ανακοίνω-

ση»), οι χρηµατοοικονοµικές εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου εµπίπτουν στην 

έννοια των «λοιπών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών» που αναφέρονται στο άρθρο 

5 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/20004 του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004, 

για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (στο εξής ο «Κανονισµός»),  

το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: 

«3. Αντί του κύκλου εργασιών λαµβάνεται υπόψη: 

α) για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους λοιπούς χρηµατοοικονοµικούς οργανισ-

µούς, το συνολικό ποσό των ακόλουθων κατηγοριών εσόδων, όπως ορίζονται 

από την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου2, αφού αφαιρεθούν, κατά περίπ-

τωση, ο φόρος προστιθέµενης αξίας και οι άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα 

µε τα εν λόγω προϊόντα: 

i) έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα, 

ii) έσοδα από τίτλους: 

                                                             

2 Η Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 1986 για τους ετήσιους και ενοποιηµένους 

λογαριασµούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αφορά τους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς των πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

 



- έσοδα από µετοχές, µερίδια και άλλους τίτλους µεταβλητής αποδόσεως, 

- έσοδα από συµµετοχές, 

- έσοδα από µερίδια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 

iii) προµήθειες, 

iv) καθαρά κέρδη από χρηµατοπιστωτικές πράξεις, 

v) άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως.» 

Από τα πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι µόνο το Interest from corporate bonds ύψους 

€[……..……] από τα €[……..……] µπορεί να θεωρηθεί ως κύκλος εργασιών, για 

σκοπούς διαπίστωσης εφαρµογής τους άρθρου 3 του Νόµου. Ως εκ τούτου, ο κύκλος 

εργασιών της VNK ανέρχεται σε €[……..……] (€[……..……]). 

Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν την VNK, κατά την ηµεροµηνία της 

συγκέντρωσης, κατείχαν µετοχές και/ή έλεγχαν κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν συ-

νολικό κύκλο εργασιών €[……..……], που είναι και ο κύκλος εργασιών τους και εντός 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Με βάση τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, προκύπτει ότι η VNK δεν µπορεί να 

θεωρηθεί µια εκ των συµµετεχουσών οι οποίες έχουν πάνω από €3.500.000 συνολι-

κό κύκλο εργασιών και εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, για σκοπούς της πρώτης 

και της τρίτης προϋπόθεσης του άρθρου 3 (2)(α) του Νόµου. 

Η PPV συστάθηκε στις 15 Νοεµβρίου 2017 και σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοπο-

ίησης δεν έχει κύκλο εργασιών για το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Η PPV ανήκει 

κατά 37,5% στην εταιρεία Cyclopes Investments Ltd, κατά 37,5% στην εταιρεία Cello 

Investments Co και το υπόλοιπο 25% του µετοχικού της κεφαλαίου κατέχεται από 

διάφορους µετόχους µειοψηφίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, κανένας 

από τους µετόχους της PPV δεν έχει έλεγχο επί της εν λόγω εταιρείας, είτε µέσω πο-

σοστού συµµετοχής στην εταιρεία, είτε µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε την παράγραφο 

4 του Παραρτήµατος ΙΙ του Νόµου. Οι εταιρείες Cyclopes Investments Ltd και Cello 

Investments Co ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο 

σε άλλες εταιρείες, εντούτοις λόγω του ότι κανένας από τους µετόχους της PPV δεν 

την ελέγχει, δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη οι κύκλοι εργασιών των εταιρειών στις 

οποίες τα φυσικά πρόσωπα µέτοχοι των Cyclopes Investments Ltd και Cello Invest-

ments Co κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο. Με βάση τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, 

προκύπτει ότι η PPV δεν µπορεί να θεωρηθεί µια εκ των συµµετεχουσών οι οποίες 

έχουν πάνω από €3.500.000 συνολικό κύκλο εργασιών και εντός της Κυπριακής ∆η-

µοκρατίας για σκοπούς της πρώτης και της τρίτης προϋπόθεσης του άρθρου 3 (2)(α) 

του Νόµου. 



Όσον αφορά τη Pharmathen, η εν λόγω εταιρεία δεν ασκεί οποιαδήποτε εµπορική 

δραστηριότητα, καθ΄ όσον πρόκειται ουσιαστικά για συµµετοχική εταιρεία. Ο συνολι-

κός κύκλος εργασιών της, µέσω της ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ανήλθε το 2016 στα 

€[……..……]. 

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι µόνο η εταιρεία Pharmaten πληροί τις προϋποθέσεις (i) 

και (ii) του άρθρου 3 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 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν 

µπορεί να θεωρηθεί µείζονος σηµασίας στη βάση του άρθρου 3 του Νόµου, καθότι 

δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου.  

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου, η Επιτροπή οµόφω-

να αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης δεν εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του Νόµου.  
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