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Ημερομηνία απόφασης: 30 Ιουλίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 08/07/2021, από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., 

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, η CVC Capital 

Partners SICAV-FIS S.A. (στο εξής «CVC»), θα αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της 

WSHP Intermediate HoldingS.àr.l. (στο εξής ο «Στόχος»), μέσω της Sebia S.A. (στο 

εξής μαζί με τις θυγατρικές και μητρικές εταιρείες η «Sebia»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η Sebia που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Γαλλίας, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την CVC, μέσω ορισμένων 

Ταμείων CVC και σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί in vitro διαγνωστικά 

(«IVD») όργανα δοκιμής και αντιδραστήρια (in vitro diagnostic testing 

instruments and reagents). Πιο συγκεκριμένα, η Sebia προσφέρει κυρίως 

όργανα και αντιδραστήρια κλινικής χημείας (clinical chemistry). Τα όργανα της 

Sebia χρησιμοποιούν μία διαδικασία που αναφέρεται ως ηλεκτροφόρηση που 

επιτρέπει την ανάλυση των πρωτεϊνών και επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς 

να παρέχουν διαγνωστικά για διάφορες ασθένειες, όπως καρκίνους του 

ανοσοποιητικού συστήματος, ανεπάρκειες αιμοσφαιρίνης και άλλες, όπως ο 

αλκοολισμός. 

Η Sebia δραστηριοποιείται στις ακόλουθες παγκόσμιες Ταξινομήσεις In Vitro 

Διαγνωστικών (Global InVitro Diagnostic Classifications) («GIVD»): 

 

(α) κλινική χημεία (clinical chemistry) (11)∙  

(β) ανοσοχημεία (immune chemistry) (12)∙ και 

(γ) αιματολογία/αιμόσταση/ανοσοαιματολογία/ιστολογία/κυτταρολογία 

haematology/haemostasis/immunohematology/histology/cytology) (13). 

 

Το «Δίκτυο CVC» αποτελείται από την CVC και τις θυγατρικές και 

συνδεδεμένες εταιρείες της και την CVC Capital Partners Advisory Group 

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) (εφεξής 

τα «Ταμεία CVC»), περιλαμβανομένου του ταμείου  CVC Fund VII. 

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. Οι 

εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την CVC αναφέρονται στην 

παρούσα κοινοποίηση ως «Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC». 

2. Η WSHP Intermediate Holding S.àr.l. και μερικές θυγατρικές της που είναι 

εταιρείες κατοχής συμμετοχών και έχουν συσταθεί για σκοπούς 

χρηματοδότησης και φορολογικούς σκοπούς και δεν έχουν οποιεσδήποτε 

άλλες δραστηριότητες. Η κύρια ενεργή εταιρεία  του ομίλου του Στόχου είναι η 
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Orgentec Diagnostika GmbH (στο εξής η «ORGENTEC»), η οποία 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, δημιουργία, και προώθηση συστημάτων 

τεστ για εργαστηριακά αυτό-άνοσα διαγνωστικά  (test systems for laboratory 

autoimmune diagnostics). Οι δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών του 

Στόχου οι οποίες διεξάγουν εργασίες (δηλ. οι εταιρείες του ομίλου του Στόχου) 

είναι οι ίδιες με τη ORGENTEC. 

Η ORGENTEC δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία 

δοκιμαστικών συστημάτων (test systems) για εργαστηριακά αυτό-άνοσα 

διαγνωστικά με δραστηριότητες διανομής σε πέραν των 90 χωρών 

παγκοσμίως. Οι in vitro διαγνωστικές (IVD) υπηρεσίες της ORGENTEC 

περιλαμβάνουν πέραν των 300 εργαστηριακών δοκιμών, κυρίως ανοσο-

προσροφητικών δοκιμών που συνδέονται με ένζυμα (primarily enzyme-linked 

immunosorbent assays). Τέτοιες εξετάσεις συμβάλλουν στη διάγνωση 

ρευματικών ασθενειών, θρόμβωσης, ασθενειών του γαστρεντερικού σωλήνα 

και μολυσματικών ασθενειών. 

(i) Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της ORGENTEC περιλαμβάνει: 

(1)  το Alegria, ένα πλήρως αυτόματο αναλυτικό όργανο∙ 

(2)  σετ ανοσο-προσροφητικής δοκιμής που συνδέεται με ένζυμα 

(enzyme-linked immunosorbent assay kits)(ELISA)∙ 

(3)  αντιγόνα και αντισώματα∙ και προϊόντα τρίτων προσώπων και 

βοηθητικά προϊόντα.. 

Στις 9/7/2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με 

σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 28/7/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 27/7/21, στην 

οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της συμφωνίας 

πώλησης και μεταβίβασης αναφορικά με όλες τις μετοχές και προνομιακά 

πιστοποιητικά κεφαλαίου (preferred equity certificates) που εκδόθηκαν από την 

WSHP Intermediate HoldingS.àr.l. ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2021, μεταξύ της WSHP 

Lux Co 1 SCA, ως πωλητής, της Sebia S.A., ως αγοραστής, και του Στόχου  (εφεξής 

η «Συμφωνία»). 

Η συναλλαγή αφορά την έμμεση απόκτηση ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου του 

Στόχου από τα Ταμεία CVC, μέσω της Sebia. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου, σε αποκλειστικό έλεγχο του από την 

CVC. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC για το έτος 2019 ήταν περίπου στα 

€[………]1 και o Στόχος για το 2020 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών 

ύψους περίπου €[………].  

Ο κύκλος εργασιών των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC στην Κύπρο 

ανέρχεται στα €[………] για το 2019 και προήλθε από δραστηριότητες εταιρειών του 

 
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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ομίλου σχετικές  [………]. Ο Στόχος είχε στην Κύπρο κύκλο εργασιών περίπου 

€[………] για το 2020 και αφορούσε την in vitro διαγνωστικών τεστ (IVD tests). 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, 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 συμμετέχουν σε μια σειρά εταιρειών με δραστηριότητες σε διάφορες 

βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή, κυρίως στην 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Asia Pacific region). Στην Κύπρο 

οι δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου περιορίζονται σε σχετικές  [………]. 

Ο Στόχος δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη, δημιουργία, προώθηση 

συστημάτων τεστ για εργαστηριακά αυτό-άνοσα διαγνωστικά  (test systems for 

laboratory auto immune diagnostics).  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά κλινικών διαγνωστικών 

«in vitro». Οποιαδήποτε περαιτέρω υποδιαίρεση σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η γεωγραφική αγορά για τη 

σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Sebia είναι η μόνη εταιρεία 

χαρτοφυλακίου που ελέγχεται από την CVC, οι δραστηριότητες της οποίας φαίνεται 

να αλληλεπικαλύπτονται με τις δραστηριότητες του Στόχου. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η Προτεινόμενη Συναλλαγή θα οδηγήσει σε μικρή 

επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Sebia  και αυτών του Στόχου στην 

Κύπρο, καθώς και οι δύο εταιρείες είχαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο σχετικά με την 

πώληση in vitro διαγνωστικών προϊόντων (IVD products). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

των συμμετεχουσών εταιρειών, το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς της Sebia στην αγορά 

in vitro διαγνωστικών δοκιμών (IVDtest) στην Κύπρο είναι [0-5%] (με πωλήσεις 

περίπου €[………]), και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς του Στόχου είναι [0-5%] (με 

πωλήσεις περίπου €[………]). Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά. 
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Σε σχέση με οποιαδήποτε κάθετη σχέση, βάσει των στοιχείων της κοινοποίησης, δεν 

υπάρχουν τρέχουσες κάθετες σχέσεις μεταξύ των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των 

Ταμείων CVC (συμπεριλαμβανομένης της Sebia)  και του Στόχου στην Κύπρο. 

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

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, τα σχετικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τα όριο που θέτει ο Νόμος για ύπαρξη 

επηρεαζόμενης αγοράς σε οριζόντιο επίπεδο. Επίσης δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

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 


