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                 Απόφαση  ΕΠΑ: 47/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.29 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Industrias Titan, S.A.U. από τη Akzo Nobel Coatings, S.L.  

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: 11 Νοεμβρίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2020, από την εταιρεία Akzo Nobel 

Coatings, S.L. (στο εξής ο «Αγοραστής» ή «Akzo»), 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, ο Αγοραστής 

θα αποκτήσει το  μετοχικό κεφάλαιο της Industrias Titan, S.A.U.  (στο εξής η «Titan» 

ή ο «Στόχος») από την Fábricas Folch, S.L. (στο εξής ο «Πωλητής»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Akzo Nobel Coatings, S.L. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Η Akzo δραστηριοποιείται στην 

αγορά διακοσμητικών επιχρισμάτων κάτω από διαφορετικές επωνυμίες, με 

πιο γνωστές τις Bruguer®, Procolor®, Sikkens®, Xylazel® και Xyladecor®. 

Η Akzo είναι μια εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της Akzo Nobel Coatings 

International B.V. (στο εξής η «ANCI»), που αποτελεί ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Ολλανδίας, και εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ολλανδίας.  

H ANCI είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Akzo Nobel N.V. (στο εξής η «AN 

NV»), εταιρείας εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, οι 

τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στο Euronext Amsterdam. 

Η Akzo, η ANCI και η AN NV είναι όλες μέρος του ομίλου Akzo Nobel (στο 

εξής η “AkzoNobel”) και η AN NV είναι η ιθύνουσα εταιρεία της AkzoNobel. 

Η AkzoNobel εξειδικεύεται στην παραγωγή και προμήθεια μεγάλης ποικιλίας 

διακοσμητικών και βιομηχανικών επιχρισμάτων. Συγκεκριμένα, η AkzoNobel 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση των ακολούθων:  

(i) διακοσμητικά επιχρίσματα, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων 

εσωτερικών τοίχων (interior walls paints), χρωμάτων εξωτερικών 

τοίχων (exterior walls paints), τελειωμάτων (trims), φροντίδας ξύλου 

(wood care) και βερνικιών (lacquers and varnishes). 

(ii) βιομηχανικά επιχρίσματα (συμπεριλαμβανομένων των επιχρισμάτων 

σπείρας (coil coatings), φινιρισμάτων ξύλου (wood finishes), 

προστατευτικά επιχρίσματα (συμπεριλαμβανομένων των 

επιχρισμάτων για σκάφη), επιχρίσματα σκόνης και άλλα βιομηχανικά 

επιχρίσματα) και  

(iii) προϊόντα επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης (repair, maintenance 

and improvement, στο εξής τα «RMI») (στην εν λόγω ευρεία 

κατηγορία, εντάσσεται και η πώληση πληρωτικών (fillers)). 
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2. Η Industrias Titan S.A.U. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Ισπανίας και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και 

εμπορευματοποίηση χρωμάτων (paints), σμάλτων (enamels) και βερνικιών 

(varnishes). Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Titan ανήκει στην Fábricas 

Folch, S.L., τον πωλητή στην παρούσα συναλλαγή. 

Η Titan είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Titan. Ο Όμιλος Titan 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση: 

(i) διακοσμητικών επιχρισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων 

εσωτερικών τοίχων (interior walls paints), χρωμάτων εξωτερικών 

τοίχων (exterior walls paints), τελειωμάτων (trims), φροντίδας ξύλου 

(wood care) και βερνικιών (lacquers and varnishes), 

(ii) προστατευτικών επιχρισμάτων (κυρίως για σκάφη) και άλλων 

βιομηχανικών επιχρισμάτων, και 

(iii) προϊόντων RMI (εντός της εν λόγω ευρείας κατηγορίας, πώληση 

πληρωτικών (fillers)).  

Ο Όμιλος Titan πωλεί τα διακοσμητικά επιχρίσματα υπό τις επωνυμίες, 

μεταξύ άλλων: Titanlux®, Titan®, Oxiron®, Titanpro®, Titanlax®, Acualux®, 

Unilak®, Titan Export® και Titanit®. 

 

Στις 20 Οκτωβρίου 2020, 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 

στις 6 Νοεμβρίου 2020, 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 6 Νοεμβρίου 2020, 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 
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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 της Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών που υπογράφηκε μεταξύ της Akzo και της Fábricas Folch, S.L., στις 5 

Οκτωβρίου 2020 (στο εξής η «SPA»). 

[………].1  

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.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, ο Αγοραστής θα αποκτήσει 

αποκλειστικό έλεγχο επί του Στόχου. 

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 και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης του Στόχου και η Akzo θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο. 

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 

2019 της AkzoNobel ανήλθε περίπου στα €9,2 δισεκατομμύρια και της Επιχείρησης 

Στόχου για το ίδιο  έτος στα €[………]. 

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

Στόχος δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. H AkzoNobel το 

2019 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους €[………]. Η Επιχείρηση Στόχος για το 

ίδιο έτος πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών 

€[………]. 

 
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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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. 

Αμφότερες οι AkzoNobel και Titan (από κοινού, τα “Μέρη”), δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή μπογιών, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, (NACE C20.3 - 

Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών 

τυπογραφίας και µαστιχών). 

Παρά το ότι αμφότερες οι AkzoNobel και Titan επί του παρόντος δραστηριοποιούνται 

στα επιχρίσματα σκόνης, όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, η Επιχείρηση 

Επιχρίσματος Σκόνης της Titan δεν θα αποτελέσει μέρος της παρούσας συναλλαγής 

και θα πωληθεί πριν από την ολοκλήρωση της.  Προς αυτή την κατεύθυνση, πριν 

από την εφαρμογή της συναλλαγής, η Titan θα έχει ήδη πωλήσει προς τρίτο μέρος 

τις δύο θυγατρικές της οι οποίες σήμερα δραστηριοποιούνται στην Επιχείρηση 

Επιχρίσματος Σκόνης, ήτοι τις Titan Powder Coatings España, S.L.U. και Titan II 

Powder Coatings Portugal, Unipessoal, Lda. 

Ως εκ των ανωτέρω, κατά τον χρόνο εφαρμογής της συναλλαγής, η Titan δεν θα 

κατέχει την Επιχείρηση Επιχρίσματος Σκόνης (και συνεπώς η Επιχείρηση 

Επιχρίσματος Σκόνης δεν θα αποτελεί μέρος του Στόχου). 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, κατέληξε ότι η σχετική 

αγορά προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή (α) της 

εμπορίας διακοσμητικών επιχρισμάτων, (β) της εμπορίας βιομηχανικών 

επιχρισμάτων και (γ) της εμπορίας προϊόντων RMI (Repair, maintenance and 

improvement) Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις ως άνω σχετικές αγορές προϊόντος/ υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι από τη συγκέντρωση προκύπτει μία οριζόντια σχέση, στις 

δραστηριότητες της AkzoNobel και του Στόχου στην Κύπρο, ήτοι: την αγορά 

εμπορίας διακοσμητικών επιχρισμάτων, αφού από τις σχετικές αγορές που 

ορίστηκαν πιο πάνω στην Κύπρο η AkzoNobel δραστηριοποιείται μόνο στα 

διακοσμητικά επιχρίσματα. 
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Μετά τη συγκέντρωση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά 

που αφορά την αγορά εμπορίας διακοσμητικών επιχρισμάτων, ανέρχεται σε 

ποσοστό [10-20]%.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά ως αυτή ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι του Νόμου, όσον αφορά την οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο, λόγω του ότι το μερίδιο αγοράς 

ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της πράξης συγκέντρωσης θα παραμείνει κάτω του 

15%. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο 

στις σχετικές αγορές. 

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 

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 


