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Ημερομηνία απόφασης: 10 Ιουλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Ιουνίου, εκ μέρους της Conopco, Inc. (εφεξής 

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

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

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προτεινόμενη απόκτηση της Tatcha LLC εφεξής η 

«Tatcha /Στόχος») από την Conopco.  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Conopco, Inc.  που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο όμιλος εταιρειών 

στον οποίο ανήκει η Conopco, Inc., δημιουργήθηκε και διατηρείται από μια σειρά 

συμφωνιών μεταξύ των μητρικών εταιρειών, Unilever plc και Unilever NV. 
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Η Unilever N.V. είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ολλανδίας. Η Unilever plc είναι δημόσια εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας. Ο όμιλος εταιρειών Unilever προμηθεύει 

ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά και  δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς 

των τροφίμων, της οικιακής φροντίδας και της προσωπικής φροντίδας. 

2. Η εταιρεία Tatcha LLC, είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware, των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής. Η Tatcha δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση, μέσω του 

διαδικτύου και καταστημάτων λιανικής πώλησης, προϊόντων φροντίδας επιδερμίδας 

που περιλαμβάνουν προϊόντα ενυδάτωσης (moisturizers), καθαρισμού και 

απολέπισης (cleansers and exfoliators), προϊόντα ορού προσώπου και θεραπείες 

προσώπου (face serums and treatments), μάσκες και αρωματικά (essences and 

mists), προϊόντα φροντίδας ματιών, αντηλιακά, προϊόντα φροντίδας χειλών (lip care 

products), προϊόντα μακιγιάζ (make up products), προϊόντα προ μακιγιάζ (pre-make 

up products), προϊόντα φροντίδας σώματος και μαντηλάκια κατά της λιπαρότητας 

(blotting papers) και εργαλεία για τύπους επιδερμίδας, κανονικής προς ξηρή, 

κανονικής προς λιπαρή, ξηρής και ευαίσθητης. 

Στις 24 Ιουνίου 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 

στις 5 Ιουλίου 2019, 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 9 Ιουλίου 2019, 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 προτεινόμενη συγκέντρωση προκύπτει από την συνομολόγηση των πιο κάτω 

συμφωνιών, οι οποίες αποτελούν αλληλένδετες πράξεις: 
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(i) [………]1· 

(ii) [………]· και 

(iii) [………]. 

Το τελικό αποτέλεσμα των πιο πάνω συμφωνιών θα είναι η απόκτηση αποκλειστικού 

ελέγχου της Tatcha από την Unilever.  

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.  

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 καθώς και την 

Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Δικαιοδοσίας, 

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 θα 

επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Tatcha καθότι θα αποκτηθεί ο 

έλεγχος της από την Unilever, μέσω της Conopco.  

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 

2018 του ομίλου της Unilever ήταν γύρω στα €51 δισεκατομμύρια και της Tatcha 

ήταν γύρω στα €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2018 της Unilever ανήλθε 

γύρω στα €[………] και της Tatcha γύρω στα €[………].  

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 

 
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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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 Unilever μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στον τομέα προσωπικής φροντίδας 

προμηθεύοντας αποσμητικά, προϊόντα μπάνιου και ντους, προϊόντα φροντίδας 

επιδερμίδας, προϊόντα στοματικής φροντίδας και προϊόντα φροντίδας μαλλιών.  

Η Tatcha δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση προϊόντων προσωπικής 

φροντίδας που περιλαμβάνουν προϊόντα ενυδάτωσης, καθαρισμού και απολέπισης, 

προϊόντα ορού προσώπου και θεραπείες προσώπου, μάσκες και αρωματικά, 

προϊόντα φροντίδας ματιών, αντηλιακά, προϊόντα φροντίδας χειλών, προϊόντα 

μακιγιάζ, προϊόντα προ του μακιγιάζ, προϊόντα φροντίδας σώματος και μαντηλάκια 

κατά της λιπαρότητας και εργαλεία για τύπους επιδερμίδας, κανονικής προς ξηρή, 

κανονικής προς λιπαρή, ξηρής και ευαίσθητης. 

Αμφότερες οι Unilever και Tatcha δραστηριοποιούνται στον τομέα της προσωπικής 

φροντίδας. Τα εμπλεκόμενα μέρη στην κοινοποίηση τους αναφέρουν ότι τα προϊόντα 

της Unilever μπορούν να περιγραφούν κυρίως ως μαζικής αγοράς (mass market) και 

και αυτά της Tatcha ως προνομιακά (premium) / πολυτελή (luxury) προϊόντα. 

Σημειώνεται ότι η Unilever δραστηριοποιείται μέσω των εταιρειών Murad, REN Ltd 

και REN USA Inc. στην αγορά επιλεκτικής διανομής. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι οι σχετικές αγορές 

προϊόντος / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι α) η διάθεση 

προϊόντων προσωπικής φροντίδας ευρείας διανομής και (β) η διάθεση προϊόντων 

προσωπικής φροντίδας επιλεκτικής διανομής. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε 

περαιτέρω διαχωρισμός της σχετικής αγοράς σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  

γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας 

για όλες τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Η Unilever και η Tatcha δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στη διάθεση προϊόντων προσωπικής φροντίδας επιλεκτικής διανομής. 

Ως εκ τούτου, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 
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Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Unilever κατέχει μερίδιο αγοράς στα 

προϊόντα προσωπικής φροντίδας επιλεκτικής διανομής κάτω από το 5% της σχετικής 

αγοράς. Επίσης, η Tatcha κατέχει μερίδιο αγοράς κάτω από το 5% στην εν λόγω 

σχετική αγορά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιτροπή καταλήγει ότι σχετικά με το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς στη διάθεση προϊόντων προσωπικής φροντίδας 

επιλεκτικής διανομής στην Κύπρο δεν δημιουργεί θέμα επηρεασμού της αγοράς 

καθότι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν 

οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση ή άλλη 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 ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, 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.  
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