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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 34/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.021 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της BC Butterfly Cosmetics Ltd από την C.A. Papaellinas Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 10 Ιουνίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 9 Απριλίου 2021, εκ μέρους της C.A. Papaellinas 

Ltd (εφεξής η «Papaellinas»), 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 Papaellinas η 

οποία κατέχει ήδη το 65% των μετοχών της BC Butterfly Cosmetics Ltd (εφεξής η 

«Butterfly») θα αποκτήσει το υπόλοιπο 35% των μετοχών της Butterfly από την HOB 

House of Beauty Ltd (εφεξής η «HOB»), με αποτέλεσμα η Papaellinas, να κατέχει 

ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Butterfly . 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η C.A. Papaellinas Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Papaellinas δραστηριοποιείται 

στην εισαγωγή, διανομή και πώληση φαρμάκων, καλλυντικών, προϊόντων 

προσωπικής ομορφιάς και περιποίησης καθώς και άλλων καταναλωτικών 

προϊόντων. Η Papaellinas έχει επίσης τις ακόλουθες θυγατρικές ή/και 

συνδεδεμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση 

προϊόντων ομορφιάς, καλλυντικών και αρωμάτων: BEAUTYLINE STORES 

C.A. PAPAELLINAS LTD, SELEKT C.A. PAPAELLINAS LTD, APC AHEAD 

LTD, BC BUTTERFLY COSMETICS LIMITED. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Papaellinas ανήκει σε φυσικά πρόσωπα.  

2. H BC Butterfly Cosmetics Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Butterfly, ασχολείται 

αποκλειστικά με την εισαγωγή και διανομή αρωμάτων, καλλυντικών, 

προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας πολυτελείας αλλά και ευρείας διανομής. 

Η Butterfly αποτελεί κοινή επιχείρηση που δημιουργήθηκε το έτος 2017 

μεταξύ της  Papaellinas και της HOB βάσει Συμφωνίας μεταβίβασης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την διανομή των αρωμάτων, 

καλλυντικών, των προϊόντων  ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης της 

πολυεθνικής εταιρείας Coty στην Κύπρο.  Η Επιτροπή, με απόφασή της αρ. 

54/2017 κήρυξε  τη δημιουργηθείσα κοινή επιχείρηση συμβατή με την 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Στις 12 Απριλίου 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 16 Απριλίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 Ιουνίου 2021, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως 
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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 πράξη συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί στη βάση Συμφωνίας 

Πώλησης Μετοχών («Share Purchase Agreement») μεταξύ της Papaellinas και της 

HOB ημερομηνίας 22/3/2021(εφεξής η «Συμφωνία»). 

Βάσει της Συμφωνίας, η Papaellinas, η οποία κατέχει ήδη το 65% των μετοχών της 

Butterfly θα αποκτήσει το υπόλοιπο 35% από την ΗΟΒ με αποτέλεσμα η 

Papaellinas, μετά το τέλος της συναλλαγής να κατέχει ολόκληρο το μετοχικό 

κεφάλαιο της Butterfly. 

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 υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της επιχείρησης Butterfly, από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο από την 

Papaellinas. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Papaellinas και των συνδεδεμένων εταιρειών 

της κατά το 2020 ανήλθε περίπου στα [………]1 και ο κύκλος εργασιών της Butterfly, 

ανήλθε περίπου στα  [………].   

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

Στόχος, δραστηριοποιούνται μόνο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
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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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 Papaellinas δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και πώληση φαρμάκων, 

καλλυντικών, προϊόντων προσωπικής ομορφιάς και περιποίησης καθώς και άλλων 

καταναλωτικών προϊόντων. Η Papaellinas έχει επίσης τις ακόλουθες θυγατρικές ή/και 

συνδεδεμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην λιανική πώληση προϊόντων 

ομορφιάς, καλλυντικών και αρωμάτων: 

 Η BEAUTYLINE STORES C.A. PAPAELLINAS LTD (100% θυγατρικής της 

PAPAELLINAS) ασχολείται με την λιανική πώληση, αρωμάτων, καλλυντικών, 

μακιγιάζ και προϊόντα περιποίησης προσώπου στην Κύπρο και διαθέτει 

καταστήματα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.  

 Η SELEKT C.A. PAPAELLINAS LTD (100% θυγατρικής της PAPAELLINAS) 

ασχολείται με την λιανική πώληση προϊόντων μακιγιάζ, καλλυντικών και 

αρωμάτων δια μέσου 3 καταστημάτων, που βρίσκονται στην Κύπρο.  

 Η APC AHEAD LTD (50% των μετοχών ανήκει στην PAPAELLINAS και 50% 

σε φυσικό πρόσωπο) δραστηριοποιείται στον τομέα της λιανικής πώλησης 

καλλυντικών και προϊόντα ομορφιάς δια μέσου ενός καταστήματος που 

βρίσκεται στην Λεμεσό. 

Η Butterfly δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και πώληση καλλυντικών, προϊόντων 

ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης. 
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Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή, καταλήγοντας, ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος 

/ υπηρεσίας για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως εξής:  

Α) Χονδρική αγορά καλλυντικών πολυτελείας, με τις ακόλουθες υπο-αγορές: 

(i) Προϊόντα μακιγιάζ 

(ii) Αρώματα 

(iii) Προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος 

B) Χονδρική αγορά καλλυντικών ευρείας κατανάλωσης, με τις ακόλουθες υπο-

αγορές: 

(i) Προϊόντα μακιγιάζ 

(ii) Αρώματα 

(iii) Προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος 

Γ) Λιανική αγορά καλλυντικών πολυτελείας, με τις ακόλουθες υπο-αγορές: 

(i) Προϊόντα μακιγιάζ 

(ii) Αρώματα 

(iii) Προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος 

Δ) Λιανική αγορά καλλυντικών ευρείας διανομής, με τις ακόλουθες υπο-αγορές: 

(i) Προϊόντα μακιγιάζ 

(ii) Αρώματα 

(iii) Προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Το ίδιο ισχύει και ο διαχωρισμός 

σε κανάλια διανομής, π.χ. αεροδρόμια. 

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

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η παρούσα συναλλαγή αφορά απόκτηση αποκλειστικού 

ελέγχου από κοινό έλεγχο. Η Papaellinas κατείχε ήδη τον κοινό έλεγχο επί της 

Butterfly και με την υλοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης θα αποκτήσει 

τον αποκλειστικό της έλεγχο. 
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Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, η Papaellinas δραστηριοποιείται εντός της 

Κυπριακής επικράτειας, στη χονδρική αγορά προϊόντων μακιγιάζ, αρωμάτων και 

περιποίησης προσώπου και σώματος. Οι συνδεδεμένες τις εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στις λιανικές πωλήσεις προϊόντων μακιγιάζ, αρωμάτων και 

περιποίησης προσώπου και σώματος. 

Η Butterfly δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη χονδρική 

πώληση προϊόντων μακιγιάζ, αρωμάτων και περιποίησης προσώπου και σώματος.  

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι υφίσταται κάθετη και/ή γειτονική σχέση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της Butterfly και των συνδεδεμένων εταιρειών της PAPAELLINAS,  

στη χονδρική και λιανική αγορά καλλυντικών πολυτελείας και στις υπο-αγορές τους, 

καθώς και στη χονδρική και λιανική αγορά καλλυντικών ευρείας διανομής και των 

σχετικών τους υποαγορών.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης 

προκύπτει οριζόντια σχέση  μεταξύ των δραστηριοτήτων της Papaellinas και της 

Butterfly στη χονδρική αγορά καλλυντικών πολυτελείας και των σχετικών τους 

υποαγορών τους και στη χονδρική και αγορά καλλυντικών ευρείας διανομής και των 

σχετικών τους υποαγορών. 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

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

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

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε κάθετο/και ή 

γειτονικό επίπεδο μεταξύ των δραστηριοτήτων των εν λόγω συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, θα πρέπει η Επιτροπή να διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το 

κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 25%. 

Η Υπηρεσία προχώρησε στην αξιολόγηση των μεριδίων αγοράς για να εκτιμήσει εάν 

και κατά πόσο προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στην προκειμένη περίπτωση. Ως εκ 

τούτου προχώρησε στον καταρτισμό των πιο κάτω πινάκων στη βάσει των στοιχείων 

που συνέλεξε από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις: 

Χονδρική αγορά καλλυντικών πολυτελείας 

Μερίδια αγοράς της PAPAELLINAS και της Butterfly στη χοντρική αγορά καλλυντικών 

πολυτελείας έχουν ως ακολούθως: 



7 

 

Σχετική Αγορά 

BUTTERFLY 

(%) 

PAPAELLINAS 

(%)  

Συνδυασμένο  

Μερίδιο 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

[0-5%] [5-10%] [5-10%] 

    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΑΡΩΜΑΤΩΝ 

 

[5-10%] 

 

[5-10%] 

 

[10-15%] 

 
   

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ-

ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

[0-5%] 

 

 

 

 

[0-5%] 

 

 

 

 

[5-10%] 

 
   

Χονδρική αγορά καλλυντικών ευρείας διανομής  

  

Σχετική Αγορά  
BUTTERFLY 

(%) 

PAPAELLINAS  

(%)  

Συνδυασμένο  

Μερίδιο 

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

 

 

[5-10%] 

 

 

[0-5%] [5-10%] 

    

ΧΟΝΔΡΙΚΗ 

ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΑΡΩΜΑΤΩΝ 

 

 

[5-10%] 

 

 

[15-20%] [25-30%] 
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  ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΥΡΕΙΑΣ  

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

 

[0-5%] 

 

 

[25-30%] 

 

 

[25-30%] 

 

Λιανική αγορά καλλυντικών πολυτελείας 

Μερίδια αγοράς της Beautyline Stores C.A. Papaellinas Ltd,   Selekt  C.A. 

Papaellinas Ltd και της APC Ahead Ltd στην  λιανική αγορά καλλυντικών 

πολυτελείας έχουν ως ακολούθως: 

Σχετική Αγορά BEAUTYLINE 

STORES 

SELEKT APC 

AHEAD 

Beauty 

Outlets 

Συνδυασμένο 

μερίδιο 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

[15-20%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

[15-20%] 

 

 

Σχετική Αγορά BEAUTYLINE 

STORES 

SELEKT APC 

AHEAD 

Beauty 

Outlets 

Συνδυασμένο 

μερίδιο 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΑΡΩΜΑΤΩΝ 

[20-25%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

[20-25%] 

 

 

Σχετική Αγορά BEAUTYLINE 

STORES 

SELEKT APC 

AHEAD 

Beauty 

Outlets 

Συνδυασμένο 

μερίδιο 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ-

ΣΩΜΑΤΟΣ 

[10-15%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

 

[10-15%] 

 
       

Λιανική αγορά καλλυντικών ευρείας διανομής 
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Μερίδια αγοράς της Beautyline Stores C.A. Papaellinas Ltd,   Selekt  C.A. Papaellinas Ltd 

και της APC Ahead Ltd  στην λιανική αγορά καλλυντικών ευρείας διανομής έχουν ως 

ακολούθως: 

 
Σχετική Αγορά BEAUTYLINE 

STORES 

SELEKT APC 

AHEAD 

Beauty 

Outlets 

Συνδυασμένο 

μερίδιο 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

[0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

 

[5-10%] 

 

Σχετική Αγορά BEAUTYLINE 

STORES 

SELEKT APC 

AHEAD 

Beauty 

Outlets 

Συνδυασμένο 

μερίδιο 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΑΡΩΜΑΤΩΝ 

[5-10%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

[10-15%] 

 

Σχετική Αγορά BEAUTYLINE 

STORES 

SELEKT APC 

AHEAD 

Beauty 

Outlets 

Συνδυασμένο 

μερίδιο 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ-

ΣΩΜΑΤΟΣ 

[0-5%] [0-5%] [0-5%] [0-5%] 

[5-10%] 

Από τους πιο πάνω πίνακες η Επιτροπή κατέληξε ότι όσον αφορά στην οριζόντια 

σχέση των δραστηριοτήτων των μερών, προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά καθότι 

συνδυασμένο μερίδιο στην σχετική αγορά της χονδρική αγοράς ευρείας διανομής 

αρωμάτων, ξεπερνά το κατώφλι του 15% που θέτει ο Νόμος, και ανέρχεται στο [25-

30%].  

Επίσης, με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης η Υπηρεσία καταλήγει ότι προκύπτει 

επηρεαζόμενη αγορά σε κάθετη και/ή γειτονική σχέση μεταξύ των μερών. 

Συγκεκριμένα, η επηρεαζόμενη αγορά στην κάθετη αγορά που προκύπτει από την 
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επικάλυψη των δραστηριοτήτων των μερών, στην σχετική αγορά της χονδρικής 

αγοράς λιανικής ευρείας διανομής αρωμάτων και της σχετικής αγοράς της 

λιανικής αγοράς ευρείας διανομής αρωμάτων, η οποία προκύπτει από τις 

δραστηριότητες των σχετιζόμενων με την Papaellinas εταιρειών. 

Στην προκειμένη περίπτωση, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των εμπλεκομένων 

μερών στην ανάντη αγορά της χονδρικής αγοράς ευρείας διανομής αρωμάτων, 

ξεπερνούν το κατώφλι του 25% που θέτει ο Νόμος, και ανέρχονται στο [25-30%]. 

Στην κατάντη αγορά της λιανικής αγοράς ευρείας διανομής αρωμάτων, το 

μερίδιο αγοράς της Papaellinas ανέρχεται σε [10-15%]. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια ανάλυσε τα κριτήρια συμβατότητας του άρθρου 19 του 

Νόμου στις προαναφερόμενες επηρεαζόμενες αγορές στην οριζόντια σχέση και στην 

κάθετη σχέση. 

Η Επιτροπή σημείωσε 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] 

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 

Επιτροπής 54/2017 καταλήγει ότι η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από κοινό 

έλεγχο δεν διαφαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία να προκαλέσει 

οποιαδήποτε αλλαγή πάνω στην συμπεριφορά της Papaellinas.  

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

της παρούσας συγκέντρωσης δεν ενδέχεται να εγείρει νέες ανησυχίες για τον 
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ανταγωνισμό ή να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις σχετικές αγορές όπου προκύπτει 

οριζόντια και κάθετη σχέση.  

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 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

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

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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 


