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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του αποκλειστικού 

ελέγχου της Fluidra SA από 3 Ιδρύτριες Οικογένειες της Fluidra SA 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Προεδρεύων 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 30 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19/11/2021, από 4 Ιδρύτριες Οικογένειες της 

Fluidra, S.A. (εφεξής οι «Ιδρύτριες Οικογένειες») , σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία οι Ιδρύτριες 

Οικογένειες προτίθενται να αποκτήσουν τον αποκλειστικό έλεγχο της Fluidra, S.A.  

(εφεξής η «Fluidra»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, κατά το 1969, οι Ιδρύτριες 

Οικογένειες Planes, Serra Duffo, Garrigós και Corbera Serra  ίδρυσαν την 

Fluidra στην Ισπανία. 

 

Οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra κατέχουν επί του παρόντος τις αντίστοιχες 

μετοχές τους στην Fluidra,  μέσω των ακόλουθων οντοτήτων ειδικού σκοπού: 

 

(i) Όμιλος Dispur  

Η οικογένεια Planes κατέχει τις μετοχές της στην Fluidra, S.A. μέσω των Dispur, 

S.L. και Dispur Pool, S.L.U., ισπανικών οντοτήτων (εφεξής ο «Όμιλος Dispur»). 

Η Dispur, S.L. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Dispur, η οποία ανήκει σε 

διάφορα μέλη της οικογένειας Planes. 

 

(ii) Όμιλος Boyser  

Η οικογένεια Serra Duffo κατέχει τις μετοχές της στην Fluidra, μέσω των Boyser, 

S.L. και Boyser Corporate Portfolio, S.L.U., ισπανικών οντοτήτων (εφεξής ο 

«Όμιλος Boyser»). Η Boyser, S.L. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Boyser, η 

οποία ανήκει σε διάφορα μέλη της οικογένειας Serra Duffo.  

 

       (iii) Όμιλος Edrem  

Η οικογένεια Garrigós κατέχει τις μετοχές της στην Fluidra μέσω των Edrem, S.L. 

και Edrem Cartera, S.L.U., ισπανικών οντοτήτων (εφεξής ο «Όμιλος Edrem»). Η 

Edrem, S.L. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Edrem, η οποία ανήκει σε 

διάφορα μέλη της οικογένειας Garrigós.  

 

       (iv) Όμιλος Aniol  

Η οικογένεια Corbera Serra κατέχει τις μετοχές της στην Fluidra μέσω των Aniol, 

S.L. και Piumoc Inversions, S.L.U., ισπανικών οντοτήτων (εφεξής ο «Όμιλος 

Aniol»). Η Aniol, S.L. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Aniol, η οποία ανήκει σε 

διάφορα μέλη της οικογένειας Corbera Serra. 

 

Από μόνη της, η οικογένεια Corbera Serra δεν έχει κανένα συμφέρον σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά με την Fluidra. 

 

Οι προαναφερόμενες οντότητες ειδικού σκοπού μέσω των οποίων οι Ιδρύτριες 

Οικογένειες Fluidra κατέχουν τις μετοχές τους στην Fluidra δραστηριοποιούνται 

ως ιθύνουσες εταιρείες.   
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Οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra (ξεχωριστά ή από κοινού) ελέγχουν επίσης δύο 

οντότητες με δραστηριότητες σε επόμενο ή προηγούμενο επίπεδο αγοράς από 

αυτό στο οποίο δραστηριοποιείται η  Fluidra, συγκεκριμένα τις: 

 

(i) Iberspa, S.L, (εφεξής η «Iberspa») ελέγχεται από κοινού από όλες τις 

Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra. 

 

Η Iberspa, είναι Ισπανική εταιρεία η οποία σχεδιάζει και παράγει λουτρά 

(spas) για δημόσια και ιδιωτική χρήση, τόσο για εσωτερικούς όσο και για 

εξωτερικούς χώρους. Η Iberspa παράγει υδρομασάζ (hot tub), λουτρά 

κολύμβησης (swim spas) και χαρακτηριστικά υδρομασάζ (hot tub 

features).  

 

(ii) Preblau, S.L., η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Planes, μέσω του 

Ομίλου Dispur. 

 

Η Preblau, είναι Ισπανική εταιρεία, η οποία εγκαθιστά και κατασκευάζει 

πισίνες. Η Preblau δεν πραγματοποιεί οποιοδήποτε κύκλο εργασιών στην 

Κύπρο.  

 

2. Η Fluidra που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Ισπανίας, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Ισπανίας και 

δραστηριοποιείται στη βιομηχανία πισίνας και ευεξίας.  

 

Η Fluidra είναι η επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση της Piscine 

Luxembourg Holding 2 S.À R.L. στην Fluidra, η οποία κοινοποιήθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από αυτήν το 20181.  Κατόπιν της εν λόγω 

συγχώνευσης, η Fluidra ελεγχόταν από κοινού από την Rhône Capital L.L.C. (εφεξής 

η «Rhône»), που κατείχε το 42,42% στην Fluidra και τις Ιδρύτριες Οικογένειες 

Fluidra, που κατείχαν το 28,82% στην Fluidra. 

 

Από το 2019, η συμμετοχή της Rhône στην Fluidra μειώνεται σταθερά και βρίσκεται 

τώρα στο 11,47%. Η συμφωνία μετόχων μεταξύ των Ιδρυτών Οικογενειών Fluidra και 

της Rhône ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2017 προνοεί για απώλεια συγκεκριμένων 

 
1 Υπόθεση M.8738 - RHONE-ZODIAC / FLUIDRA, απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 27 
Ιουνίου 2018. 
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δικαιωμάτων σε περίπτωση που ένας μέτοχος που ασκεί έλεγχο μειώσει το ποσοστό 

συμμετοχής του μεταξύ 10% και 15%.2  

 

Το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της Fluidra υπόκειται σε δημόσια 

διαπραγμάτευση υπό το FRR στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης στην Ισπανία, ενώ το 

2,97% των ιδίων κεφαλαίων της Fluidra περιλαμβάνει ίδιες μετοχές. 

 

Η Fluidra αναπτύσσει και προωθεί υπηρεσίες και προϊόντα στην αγορά οικιακών και 

εμπορικών πισίνων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της κατασκευής και της 

διανομής εξαρτημάτων και αξεσουάρ για οικιακές και εμπορικές πισίνες και κέντρα 

λουτρών, καθώς και προϊόντα επεξεργασίας νερού. Τα εξαρτήματα πισίνας 

περιλαμβάνουν προϊόντα όπως αντλίες πισίνας, φίλτρα πισίνας, κατασκευές πισίνας, 

προϊόντα επεξεργασίας νερού, εξοπλισμό καθαρισμού πισίνας, εξοπλισμό 

θέρμανσης πισίνας, αφυγραντήρες πισίνας και αυτοματισμό πισίνας. Η Fluidra 

δραστηριοποιείται επίσης στη χονδρική διανομή προϊόντων εξοπλισμού πισίνας που 

κατασκευάζονται από εταιρείες του ομίλου της καθώς και από τρίτους.  

 
Παρόλο που ο τομέας της πισίνας αποτελεί την βασική δραστηριότητα της, η Fluidra 

δραστηριοποιείται επίσης,  αν και υπολειμματικά, στους ακόλουθους τομείς: 

 

● Άρδευση και επεξεργασία νερού: σχεδιασμός και διανομή 

απαραίτητων εξαρτημάτων για την κατασκευή συστημάτων άρδευσης 

για χρήση στην γεωργία, στους χώρους πρασίνου και στους 

οικιστικούς κήπους. 

● Χειρισμός βιομηχανικών και άλλων υγρών: σχεδιασμός, κατασκευή και 

διανομή εξαρτημάτων για το χειρισμό νερού και υγρών γενικά για 

όλους τους τύπους εφαρμογών. 

● Μηχανική: συμβουλευτική, σχεδιασμός, μηχανική και εκτέλεση 

υδάτινων εγκαταστάσεων. 

 

Στις 22 Νοεμβρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

 
2 Πρόσβαση στη συμφωνία μετόχων παρέχεται στην ιστοσελίδα: 
https://www.fluidra.com/shareholders/shareholder-agreements.  
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Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 10 Δεκεμβρίου 2021, 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 28 Δεκεμβρίου 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, έχοντας αξιολογήσει 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: 

Αντικείμενο της παρούσα πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η αλλαγή στη δομή των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Fluidra, λόγω πρόνοιας στη συμφωνία 

μετόχων μεταξύ των Ιδρυτών Οικογενειών Fluidra και της Rhône, ημερομηνίας 3 

Νοεμβρίου 20173 (στο εξής η «Συμφωνία»), η οποία προνοεί για απώλεια 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε περίπτωση που ένας μέτοχος που ασκεί έλεγχο 

μειώσει το ποσοστό συμμετοχής του μεταξύ 10% και 15%.4 

 

Σε περίπτωση που ένας μέτοχος που ασκεί έλεγχο (ήτοι η Rhône ή οι Ιδρύτριες 

Οικογένειες Fluidra) μειώσει το ποσοστό συμμετοχής του κάτω από 15% αλλά πιο 

πάνω του 10%, η Συμφωνία προνοεί για απώλεια συγκεκριμένων δικαιωμάτων για 

τον μέτοχο του οποίου το ποσοστό συμμετοχής μειωθεί με αυτό τον τρόπο. Σε τέτοια 

περίπτωση, υπό τους όρους της SHA, αντί να έχει το δικαίωμα να προτείνει 4 μέλη 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fluidra, ο σχετικός μέτοχος θα μπορεί να προτείνει 

μόνο 3 μέλη.  

 

Από το 2019, η το ποσοστό συμμετοχής της Rhône μειώνεται σταθερά και έφτασε 

στο 11,5% κατά τον Σεπτέμβριο του 2021.5 Ως εκ τούτου, η Rhône θα διορίζει 3 μέλη 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Στόχου, οι Ιδρύτριες Οικογένειες θα 

παραμείνουν με 4 μέλη και οι ανεξάρτητοι θα αυξηθούν σε 5 μέλη. 

 
3 Ibid 3. 
4  Πρόσβαση στη Συμφωνία Μετόχων παρέχεται στην ιστοσελίδα: 
https://www.fluidra.com/shareholders/shareholder-agreements.  
5 Δείτε σχετικό δελτίο τύπου που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
https://www.stjadvisors.com/transactions/stj-advises-rhone-capital-on-its-upsized-300m-placement-of-
fluidra-sa-shares . 
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Ως εκ των ανωτέρω, και μόλις γίνει δεκτή η παραίτηση του διοικητικού συμβούλου 

που πρότεινε η Rhône και διοριστεί νέος ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος προς 

αντικατάστασή του, οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra θα αποκτήσουν τον αποκλειστικό 

έλεγχο επί της Fluidra. 

 

Η μόνιμη μεταβολή ελέγχου υπό τον Νόμο, μπορεί, μεταξύ άλλων, να 

πραγματοποιηθεί μέσω της απόκτησης, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα 

ή έμμεσα, είτε με αγορά κινητών αξιών ή περιουσιακών στοιχείων, με σύμβαση ή 

άλλως πως, του ελέγχου μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που μπορεί να 

οδηγήσει στον κοινό έλεγχο των εν λόγω επιχειρήσεων. 

 

Υπό την παράγραφο (67) της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης6 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας και σύμφωνα με την πρακτική αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΠΑ,7 τα δικαιώματα αρνησικυρίας τα οποία 

συνεπάγονται κοινό έλεγχο τυπικά αφορούν αποφάσεις επί θεμάτων όπως ο 

διορισμός των ανώτερων διοικητικών στελεχών. 

 
Όπως προνοεί η Συμφωνία , το Διοικητικό Συμβούλιο της Fluidra αποτελείται από 12 

μέλη: (α) 4 ανεξάρτητους διοικητικούς συμβούλους, (β) 4 διοικητικούς συμβούλους 

που προτείνουν οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra και (γ) 4 διοικητικούς συμβούλους 

που προτείνει η Rhône. Επίσης, ο κ Eloy Planes Corts, Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Fluidra κατά το χρόνο συνομολόγησης της Συμφωνίας και ένα μέλος 

εκ των Ιδρυτών Οικογενειών Fluidra, διορίστηκε Εκτελεστικός Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Fluidra. Ο κ Bruce Brooks – ο οποίος ήταν κατά το χρόνο 

συνομολόγησης της Συμφωνίας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zodiac – διορίστηκε 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Fluidra. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Συμφωνία, τα ακόλουθα θέματα εντός της αρμοδιότητας 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Fluidra απαιτούν την ευνοϊκή ψήφο 9 εκ των 12 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Fluidra: 

 
 

6 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, OJ C 95, 
16.4.2008, σελ. 1–48. 
7Case No IV/M.560 – EDS/Lufthansa, απόφαση ημερομηνίας 11 Μαΐου 1995, Υπόθεση COMP/M.3097 - 
MAERSK DATA / EUROGATE IT / GLOBAL TRANSPORT SOLUTIONS JV, απόφαση ημερομηνίας 12 
Μαρτίου 2003, Υπόθεση Comp/M.6800 – PRSfM/ STIM/ GEMA/ JV, απόφαση ημερομηνίας 16 Ιουνίου 
2015, Απόφαση ΕΠΑ Αρ. 8/2018 και Απόφαση ΕΠΑ Αρ. 19/2018.  Επίσης βλέπε Κωδικοποιημένη 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 
139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01), παρ. 93 μέχρι 104. 
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(i) η παύση του κ Planes ή του κ Brooks από τις θέσεις τους· 

(ii) ο διορισμός και η παύση του Εκτελεστικού Προέδρου (μετά τον κ 

Planes)· 

(iii)  ο διορισμός και η παύση του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή (μετά 

τον κ Brooks)· 

(iv)  ο διορισμός των μελών Ανώτερης Διοίκησης· 

(v) η τροποποίηση της λίστας των θέσεων που αποτελούν την Ανώτερη 

Διοίκηση· και 

(vi) μακροπρόθεσμο χρέος (long-term indebtedness) εάν αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η αναλογία του μακροπρόθεσμου καθαρού χρέους προς 

το Ενοποιημένο Προσαρμοσμένο EBITDA να υπερβεί το 3.0. 

Η πώληση του 5% της συμμετοχής στην Fluidra από την Rhône κατά τον Σεπτέμβριο 

του 2021 είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του μεριδίου συμμετοχής της Rhône στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Fluidra στο 11,5%. Ως εκ τούτου, υπό τους όρους της 

Συμφωνία, η Rhône θα είναι σε θέση να διορίσει μόνο 3 μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Fluidra, αντί για 4.  

 

Κατά συνέπεια, μόλις επισημοποιηθεί η παραίτηση ενός από τους διοικητικούς 

συμβούλους που προτείνει η Rhône και διοριστεί ανεξάρτητος διοικητικός 

σύμβουλος, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Fluidra θα είναι ως εξής: 

 

(i) 4 διοικητικοί σύμβουλοι που προτείνονται από τις Ιδρύτριες 

Οικογένειες Fluidra (συμπεριλαμβανομένου του Εκτελεστικού 

Προέδρου)· 

(ii) 3 διοικητικοί σύμβουλοι που προτείνονται από την Rhône· και 

(iii) 5 ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι. 

 

Η μεταβολή ελέγχου επί της Fluidra προκύπτει από τη μείωση του ποσοστού 

συμμετοχής της Rhône στην Fluidra, η οποία, δυνάμει της Συμφωνία, θα αναγκάσει 

την Rhône να παραιτηθεί από το δικαίωμα της να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Fluidra και τελικά από το δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε 

στρατηγικές αποφάσεις που αναφέρονται στους όρους 8.1.3 και 8.3 έως 8.5 της 

Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, η μεταβολή ελέγχου στην Fluidra θα συμβεί με την 

παραίτηση ενός από τους διευθυντές που έχει η Rhône στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Fluidra και αφού οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra διορίσουν έναν διευθυντή στη θέση 

του παραιτηθέντος διευθυντή της Rhône. 
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Ως αποτέλεσμα της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής της Rhône στο μετοχικό  

κεφάλαιο της Fluidra στο 11,5%, οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra θα αποκτήσουν τον 

αρνητικό αποκλειστικό έλεγχο επί της Fluidra (όπως προνοεί ο όρος 8.1.3 της 

Συμφωνίας για τις εν λόγω συνθήκες). Επιπρόσθετα, οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra 

θα γίνουν οι μόνοι μέτοχοι που θα μπορούσαν τελικά να ασκήσουν δικαιώματα 

αρνησικυρίας (veto) επί οποιασδήποτε απόφασης που υπόκειται σε ενισχυμένη 

πλειοψηφία σε συνέλευση των μετόχων.8  

Σύμφωνα με την παράγραφο 74 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης9 οι μέτοχοι 

μειοψηφίας, από κοινού, θα έχουν πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου και εάν 

ενεργούν μαζί κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους. Αυτό μπορεί να 

προκύπτει από σχετική συμφωνία  ή εφόσον υπάρχουν ισχυρά κοινά συμφέροντα 

μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 76 τη 

Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης. 

 

Μαζί με τα στοιχεία της κοινοποίησης, αποστάλθηκε και η  συμφωνία με τίτλο 

«Syndication of Votes and Shares of Fluidra S.A.» (εφεξής η «Syndication of Votes») 

μεταξύ των Ιδρυτριών Οικογενειών Fluidra, που συνομολογήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 

2007 και τροποποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2007, 1 Δεκεμβρίου 2010, 30 Ιουλίου και 

30 Σεπτεμβρίου 2015, 27 Ιουλίου και 3 Νοεμβρίου 2017, και 25 Απριλίου και 27 

Ιουλίου 2018 και στις 22 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Ανάμεσα σε άλλα, ο σκοπός της Syndication of Votes είναι η ρύθμιση της άσκησης 

των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών που κατέχει έκαστη εκ των Ιδρυτριών 

Οικογενειών Fluidra στην Fluidra υπό τον όρο 1.1 της εν λόγω συμφωνίας. Δυνάμει 

του όρου 2.2.2 της Syndication of Votes, οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra 

αναλαμβάνουν να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις 

της Fluidra όπως θα αποφασιστεί κάθε φορά στις συνελεύσεις που 

πραγματοποιούνται μεταξύ τους υπό τον όρο 2.2.1 της εν λόγω συμφωνίας. 

 

 
8 Τα καταστατικά έγγραφα της Fluidra προβλέπουν για ενισχυμένη πλειοψηφία του 69% για ορισμένες 
αποφάσεις. Οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra θα ήταν οι μόνοι μέτοχοι που θα μπορούσαν να ασκήσουν 
δικαίωμα αρνησικυρίας (βέτο) σε ορισμένες αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη (i) ότι οι Ιδρύτριες 
Οικογένειες Fluidra κατέχουν σήμερα το 27.99% του μετοχικού κεφαλαίου, 25% του οποίου είναι 
κοινοπρακτικό, (ii) ότι το 2.97% του μετοχικού κεφαλαίου της Fluidra είναι ίδιες μετοχές, (iii) τα επίπεδα 
παρουσίας των μετόχων σε συνελεύσεις μετόχων τα τελευταία 5 χρόνια και το ποσοστό των μετόχων 
που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε τέτοιες συνελεύσεις, (iv) ότι οι συνελεύσεις των μετόχων 
έχουν εγκρίνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και (v) τον κυρίαρχο ρόλο που ασκείτο και 
συνεχίζει να ασκείται από τον κ Eloy Planes, μέλους μιας από τις 4 Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra και ο 
εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου. 
9
 Ibid 8. 
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Η Syndication of Votes και συγκεκριμένα οι προαναφερόμενοι όροι βεβαιώνουν ότι οι 

Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra ενεργούν σε συντονισμό (in concert) και κοινοπρακτικά 

όταν ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους στην Fluidra, στην βάση αποφάσεων των 

συνελεύσεων που γίνονται υπό τους όρους της Syndication of Votes. Ως εκ τούτου, 

οι Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra αποκτούν από κοινού τον αποκλειστικό έλεγχο της 

Fluidra, καθώς ενεργούν ως μονάδα σε ότι αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων 

ψήφου τους στην Fluidra, υπό τους όρους της Syndication of Votes. 

 

Επομένως, η μεταβολή ελέγχου που προκύπτει από τη μείωση του ποσοστού 

συμμετοχής της Rhône στην Fluidra λειτουργεί για να επιφέρει μια μόνιμη μεταβολή 

ελέγχου επί του Στόχου, από τον κοινό έλεγχο από την Rhône και τις Ιδρύτριες 

Οικογένειες Fluidra στον αποκλειστικό έλεγχο από τις Ιδρύτριες Οικογένειες Fluidra. 

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου από τις Ιδρύτριες 

Οικογένειες Fluidra. 

 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2020 των Ιδρυτριών Οικογενειών Fluidra, μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών τους 

ανήλθε γύρω στα €[………]10 και της Fluidra €1,49 δισεκατομμύρια. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών των Ιδρυτριών 

Εταιρειών Fluidra στην Κύπρο προήλθε από την εταιρεία Iberspa και ανήλθε στις στα 

€[………]. 

 
10 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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Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 της Επιχείρησης 

Στόχου ανήλθε στα €[………]·11 

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 μια 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 

τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

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

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών 

και προϊόντων στην αγορά οικιακών και εμπορικών πισίνων, συμπεριλαμβανομένου 

του σχεδιασμού, της κατασκευής και της διανομής εξαρτημάτων και αξεσουάρ για 

οικιακές και εμπορικές πισίνες και κέντρα λουτρών, καθώς και προϊόντα 

επεξεργασίας νερού. Τα εξαρτήματα πισίνας περιλαμβάνουν προϊόντα όπως αντλίες 

πισίνας, φίλτρα πισίνας, κατασκευές πισίνας, προϊόντα επεξεργασίας νερού, 

εξοπλισμό καθαρισμού πισίνας, εξοπλισμό θέρμανσης πισίνας, αφυγραντήρες 

πισίνας και αυτοματισμό πισίνας. Η Fluidra δραστηριοποιείται επίσης στη χονδρική 

διανομή προϊόντων εξοπλισμού πισίνας που κατασκευάζονται από εταιρείες του 

ομίλου της καθώς και από τρίτους.  

Επίσης η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 

● Άρδευση και επεξεργασία νερού: σχεδιασμός και διανομή 

απαραίτητων εξαρτημάτων για την κατασκευή συστημάτων άρδευσης 

για χρήση στην γεωργία, στους χώρους πρασίνου και στους 

οικιστικούς κήπους. 

 
11

 Περίπου €[………], κύκλος εργασιών πραγματοποιήθηκε μέσω πωλήσεων των προϊόντων 
της Fluidra στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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● Χειρισμός βιομηχανικών και άλλων υγρών: σχεδιασμός, κατασκευή και 

διανομή εξαρτημάτων για το χειρισμό νερού και υγρών γενικά για 

όλους τους τύπους εφαρμογών. 

● Μηχανική: συμβουλευτική, σχεδιασμός, μηχανική και εκτέλεση 

υδάτινων εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι ιδρύτριες οικογένειες της Fluidra 

δραστηριοποιούνται μέσω της Iberspa στον σχεδιασμό και παραγωγή λουτρών 

(spas) για δημόσια και ιδιωτική χρήση, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς 

χώρους. Η Iberspa παράγει υδρομασάζ (hot tub), λουτρά κολύμβησης (swim spas) 

και χαρακτηριστικά υδρομασάζ (hot tub features). 

Στην Κύπρο η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην παροχή εξοπλισμού 

πισίνας, σε σχέση με την οποία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου 

εργασιών του. H εν λόγω αγορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: εξοπλισμός καθαρισμού 

πισίνας, προϊόντα επεξεργασίας νερού, εξοπλισμό θέρμανσης πισίνας, 

αφυγραντήρες πισίνας, αντλίες πισίνας, φίλτρα πισίνας και χονδρική διανομή 

εξοπλισμού πισίνας.  

Ένα μικρό μέρος του κύκλου εργασιών της πραγματοποιείται μέσω πωλήσεων 

εξοπλισμού για λουτρά. Η εν λόγω αγορά περιλαμβάνει τζακούζι, λουτρά 

κολύμβησης, μπανιέρες υδρομασάζ και χαρακτηριστικά υδρομασάζ και εξοπλισμό. 

Επίσης δραστηριοποιήθηκε σε μικρό βαθμό με πωλήσεις εξαρτημάτων πίεσης. Η εν 

λόγω αγορά αφορά τα πιο κάτω προϊόντα (σε ότι αφορά τις πωλήσεις του Στόχου 

κατά το 2020 στην Κύπρο): φίλτρα άμμου, δεξαμενές, αποσκλήρυνση νερού οικιακής 

χρήσης, οικιακά συστήματα αντίστροφης ώσμωσης, οικιακά φυσίγγια RO και 

ανταλλακτικά, χειρισμός υγρών και προϊόντα από PVC, όπως υποδοχές, ενώσεις, 

μειώσεις, φλάτζες, ροόμετρα, καπάκια και ταινίες. Μετά από σχετικό ερώτημα της 

Υπηρεσίας τα μέρη ανέφεραν ότι προέκυψαν πωλήσεις σε προϊόντα οικιακής 

κηπουρικής. 

Η Iberspa η οποία ελέγχεται από τις ιδρύτριες Οικογένειες δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο στις πωλήσεις λουτρών. 
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Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή, καταλήγοντας, όρισε τη σχετική αγορά προϊόντος 

/ υπηρεσίας για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως αυτή 

της παροχής (α) εξοπλισμού πισίνων και (β) εξοπλισμού για λουτρά12.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος/ 

υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή εξέτασε τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν οριζόντιες, 

κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις.  

Όπως έχουν δηλώσει τα εμπλεκόμενα μέρη, τα έσοδα της Επιχείρησης Στόχος  εντός 

της Κυπριακής Δημοκρατίας προέρχονται τις πωλήσεις εξοπλισμού πισίνων από 

κατά το 2020, από πωλήσεις εξοπλισμού λουτρών και από πωλήσεις προϊόντων που 

δεν σχετίζονται με πισίνες, όπως εξαρτήματα πίεσης. 

 

Η Iberspa, εταιρεία η οποία ελέγχεται από κοινού από τις Ιδρύτριες Οικογένειες 

Fluidra, κατασκευάζει και πωλεί λουτρά. Κατά το 2020 πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών €[………] στην Κύπρο από την εν λόγω σχετική αγορά. 

 

Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει οριζόντια επικάλυψη στις δραστηριότητες των 

εμπλεκομένων μερών στην σχετική αγορά της παροχής εξοπλισμού για λουτρά.  

Η Επιτροπή θα προχωρήσει να εξετάσει τα σχετικά μερίδια αγοράς για να 

διαπιστώσει αν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στην προαναφερόμενη σχετική 

αγορά. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη εκτιμούν ότι η συνολική αξία αγοράς για τις πωλήσεις λουτρών 

στην Κύπρο είναι περίπου από €[………] μέχρι €[………]. 

Οι συμμετέχουσες εκτιμούν ότι το μερίδιο αγοράς της Iberspa είναι χαμηλότερο από 

[0-5]% στην αγορά για την κατασκευή και πώληση λουτρών στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, εκτιμάται ότι η Επιχείρηση Στόχος κατέχει [15-25]% 

της αγοράς στις πωλήσεις εξοπλισμού λουτρών. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στις πωλήσεις 

εξοπλισμού λουτρών με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. 

 
12 Σημειώνεται ότι ο όρος εξοπλισμός συμπεριλαμβάνει τα λουτρά για εμπορικά και οικιακή χρήση 
καθώς και τα εξαρτήματά τους. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τους παράγοντες που 

αναφέρονται στο άρθρο 19 του Νόμου για να αξιολογήσει την παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην εν λόγω επηρεαζόμενη αγορά εκτός 

από τα εμπλεκόμενα μέρη, δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός εταιρειών στην 

παροχή εξοπλισμού λουτρών. Οι ανταγωνιστές των εμπλεκομένων μερών είναι οι 

Crystec, Crystalline, Orphanos Group.  

Η Iberspa και η Fluidra δραστηριοποιούνται στην αγορά για την πώληση λουτρών 

υπό διαφορετικές επωνυμίες (Aquavia και Astralpool, αντίστοιχα) και δεν έχουν 

επομένως το κίνητρο να βλάψουν την μια ή την άλλη επωνυμία. Επιπλέον, οι 

επωνυμίες Aquavia και Astralpool θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και οι δύο, 

ανταγωνιστικά η μια προς την άλλη, και δεν υπάρχει κίνητρο για την σύνδεσή τους ή 

άλλως πως χρήση τους από κοινού ή τον συντονισμό της συμπεριφοράς τους στην 

αγορά. 

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020 των 

Ιδρυτριών Οικογενειών Fluidra, μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών τους ανήλθε γύρω 

στα €[………] και της Fluidra €1,49 δισεκατομμύρια. 

Η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο σε πωλήσεις 

λουτρών και εξοπλισμού περίπου €[………] κατά το 2020. 

Η Iberspa πραγματοποίησε κύκλο εργασιών €[………] στην Κύπρο κατά το 2020. 

Οι συμμετέχουσες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε φραγμοί εισόδου στην 

αγορά της παροχής εξοπλισμού λουτρών.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν διαφαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία να επηρεάζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η παρούσα συναλλαγή αφορά απόκτηση αποκλειστικού 

ελέγχου από κοινό έλεγχο επομένως δεν θα προκύψει σημαντική διαφορά στην 

αγορά λόγω της προτεινόμενης πράξης.  

Όπως αναφέρεται στο σύγγραμμα European Merger Control Law, του Nicholas Levy, 

§ 5.08 [1]: 

“More typically, however, changes from joint to sole control have not raised concern, 

in particular where there is “no evidence to suggest that the acquisition of sole control 

will on itself lead to any discernible change in the competitive conditions on [the] 
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market”. Where the company acquiring sole control has effectively exercised 

“decisive influence” over the target company and has played a “ a predominant role… 

during the joint venture’s life span”, the acquisition of sole control is unlikely to affect 

any change over the target company’s conduct, raise any new competition concerns, 

or have any significant market impact.” 

Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη την σχετική απόφαση της 

Επιτροπής13 54/2017 και 34/202114 καταλήγει αν και δημιουργείται επηρεαζόμενη 

αγορά επειδή ξεπερνιέται το κατώφλι του 15% με το συνδυασμένο μερίδιο στην 

παροχή εξοπλισμού λουτρών να είναι μεταξύ [15-30]% δεν δημιουργείται ή 

ενισχύεται δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Επίσης, η απόκτηση αποκλειστικού 

ελέγχου από κοινό έλεγχο δεν διαφαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία 

να προκαλέσει οποιαδήποτε αλλαγή πάνω στην συμπεριφορά των Ιδρυτριών 

Οικογενειών μέσω της Fluidra.  

Ως εκ τούτου η Επιτροπή σημειώνει ότι η οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει συνεπεία 

της παρούσας συγκέντρωσης δεν εγείρει νέες ανησυχίες για τον ανταγωνισμό ή έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις σχετικές αγορές όπου προκύπτει οριζόντια επικάλυψη 

των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων μερών.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν προκύπτει κάθετη ή/και γειτονική σχέση 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

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

κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του 

Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

 
13 Απόφαση ΕΠΑ: 54/2017- Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε τη δημιουργία επιχείρησης 
μεταξύ των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd και HOB House of Beauty Ltd 
14 Απόφαση ΕΠΑ: 34/2021-Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 
κεφαλαίου της BC Butterfly Cosmetics Ltd από την C.A. Papaellinas Ltd 
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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 


