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κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 
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Ημερομηνία απόφασης: 20 Ιανουαρίου 2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 23/12/2019 από την εταιρεία CVC Capital 

Partners SICAV-FIS S.A. (στο εξής η «CVC»), 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 CVC 

προτίθεται να προβεί στην απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της EcoVadis S.A.S. και 

των θυγατρικών της (στο εξής η «Εταιρεία Στόχος» ή η «EcoVadis»), μέσω 

ορισμένων ταμείων CVC.  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:   

1. Το «Δίκτυο CVC» που αποτελείται από την CVC και τις θυγατρικές και 

συνδεδεμένες εταιρείες της και την CVC Capital Partners Advisory Group 
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Holding Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι ιδιωτικές οντότητες, οι 

δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν παροχή επενδυτικών συμβουλών 

σε και/ή διαχείριση επενδύσεων (managing investments) εκ μέρους ορισμένων 

επενδυτικών ταμείων και πλατφόρμων (platforms) (τα «Ταμεία CVC»), 

περιλαμβανομένου του ταμείου CVC Growth Partners Fund II.  

Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμμετοχές σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες 

βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή.  

2. Η Sustineri Holdings S.à r.l (η «Αγοράστρια») που είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η εν 

λόγω εταιρεία ιδρύθηκε για την πραγμάτωση της παρούσας συγκέντρωσης και 

θα κατέχεται έμμεσα από την CVC Growth Partners Fund II κατά την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής και τελικά από την CVC. 

3. Η EcoVadis που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Γαλλίας.  Η εν λόγω επιχείρηση αποτελεί παγκόσμια εταιρεία αξιολόγησης 

βιωσιμότητας (global sustainability rating agency), η οποία ετοιμάζει 

αξιολογήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης («αξιολογήσεις CSR» - corporate 

social responsibility assessments) και βοηθά εταιρείες να βελτιώσουν τις 

πρακτικές τους, να διαχειριστούν κινδύνους και να αυξήσουν τη διαφάνεια στις 

σχέσεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους τους. 

Η EcoVadis ετοιμάζει αξιολογήσεις CSR και κάρτες αξιολόγησης (scorecards) οι 

οποίες καλύπτουν 21 δείκτες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR indicators) και 

198 κατηγορίες αγορών (purchasing categories). Οι βαθμολογίες είναι 

βασισμένες στα εσωτερικά έγγραφα των παρόχων και μελέτες, οι οποίες 

επιβεβαιώνονται με εξωτερικές πληροφορίες (όπως μέσα ενημέρωσης κτλ.). 

Το 2017, η EcoVadis εισήγαγε ένα καινοτόμο εργαλείο για αξιολογήσεις 

κυβερνοασφάλειας (cybersecurity assessments) το οποίο ονομάζεται 

CyberVadis. Το CyberVadis είναι η πρώτη  κλιμακωτή λύση (scalable solution) 

για τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας αξιόλογης της κυβερνοασφάλειας 

τρίτων προσώπων (full third-party cybersecurity risk assessment process). Το 

EcoVadis (αξιολογήσεις CSR) και το CyberVadis είναι συμπληρωματικά, καθώς 

επιτρέπουν σε παγκόσμιους οργανισμούς που διενεργούν αγορές (global 

purchasing organizations) να κάνουν συνειδητές επιλογές (educated choices) 

των επιχειρηματικών συνεργατών τους παγκοσμίως. 
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Στις 23/12/2019, ο 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 

την 10/1/2020, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου.  

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 15/1/2020, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη 

της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέτασης 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 δυνάμει συμφωνίας αγοράς 

μετοχών (Share Purchase Agreement) (στο εξής η «Συμφωνία»)  ημερομηνίας 17 

Δεκεμβρίου, 2019. Βάσει της Συμφωνίας, η Αγοράστρια συμφώνησε να αποκτήσει το 

47,9% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της EcoVadis.   

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 τη μεταξύ των μερών Συμφωνία Μετόχων  (Shareholders' Agreement) 

(στο εξής η «Συμφωνία Μετόχων») ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2019, μπορεί να 

ασκηθεί βέτο σε αριθμό στρατηγικών αποφάσεων που αφορούν την επιχείρηση της 

Εταιρείας Στόχου από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διορίζονται από την 

Αγοράστρια. 

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)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης 

βάσης της επιχείρησης EcoVadis, σε αποκλειστικό έλεγχο της από την CVC, μέσω 

της Sustineri Holdings S.à.r.l.. 



4 

 

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 οικονομικό έτος 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών της CVC 

(συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών χαρτοφυλακίου των Ταμείων της) ανήλθε 

περίπου στα €[………]1 και ο συνολικός κύκλος εργασιών της EcoVadis κατά το έτος 

2018 ανήλθε περίπου στα €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

άνω των €3.500.000. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο της CVC 

(συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών χαρτοφυλακίου των Ταμείων της) κατά το 

2018 ανήλθε περίπου στα €[………], οποίος προήλθε από μια μεγάλη γκάμα 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες χαρτοφυλακίου των Ταμείων της.  Ο κύκλος 

εργασιών της EcoVadis στην Κύπρο κατά το 2018, ανήλθε περίπου στις €[………] 

και [………]. 

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. 

Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμμετοχές σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες, 

συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή.  

 

 
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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Η EcoVadis ετοιμάζει αξιολογήσεις CSR και κάρτες αξιολόγησης (scorecards), οι 

οποίες καλύπτουν 21 δείκτες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR indicators), 198 

κατηγορίες αγορών (purchasing categories), και 155 χώρες. Οι βαθμολογίες είναι 

βασισμένες στα εσωτερικά έγγραφα των παρόχων και μελέτες, οι οποίες 

επιβεβαιώνονται με εξωτερικές πληροφορίες (όπως μέσα ενημέρωσης κτλ.). 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η αγορά 

αξιολογήσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σημειώνοντας ότι οποιοσδήποτε 

περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί την αξιολόγηση της 

παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Περαιτέρω, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίστηκε η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC δεν επικαλύπτονται με τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας Στόχου. Συνεπώς, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη μεταξύ 

των δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC και της 

Εταιρείας Στόχου στην Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, τα μέρη υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει σε 

οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Στόχου. 

Με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη ή κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του 

ορισμού του Παραρτήματος Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η 

κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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 


