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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 26/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.022 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Turnstone Equityco 1 Limited από την Bridgepoint Group 

Limited, μέσω της MYD BIDCO LIMITED 

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: 12 Μαΐου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021, εκ μέρους της εταιρείας 

Bridgepoint Group Limited (στο εξής η «Bridgepoint Group»), 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, Bridgepoint 

Group Limited, μέσω της MYD BIDCO LIMITED (στο εξής ο «Αγοραστής»), θα 

αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο της Turnstone Equity Co 1 Limited (στο εξής ο 

«Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η MYD BIDCO LIMITED που είναι όχημα ειδικού σκοπού (special purpose 

vehicle), η οποία δεν έχει προηγούμενες δραστηριότητες και ελέγχεται τελικά 

αποκλειστικά από την Bridgepoint Europe VI Fund, ένα ιδιωτικό αμοιβαίο 

ταμείο Ευρωπαϊκής μεσαίας αγοράς (middle market private equity fund), το 

οποίο αποτελείται από ένα αριθμό ετερόρρυθμων συνεταιρισμών, για 

λογαριασμό του οποίου ενεργεί ως διαχειριστής η Bridgepoint Advisers 

Limited (μια αγγλική ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης).  

Η Bridgepoint Group Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είναι η 

απόλυτη μητρική εταιρεία της Bridgepoint Advisers Limited (μαζί η 

«Bridgepoint»). 

Η Bridgepoint είναι ένας όμιλος ιδιωτικών επενδύσεων (private equity group) 

που επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε καθιερωμένες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

μεσαίας αγοράς (European middle market businesses) σε ένα ευρύ φάσμα 

τομέων, συμπεριλαμβανομένων καταναλωτών/λιανικής, επιχειρηματικών 

υπηρεσιών, βιομηχανικών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υγειονομικής 

περίθαλψης, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας. 

Η Bridgepoint έχει μία εταιρεία χαρτοφυλακίου η οποία δραστηριοποιείται στις 

οδοντιατρικές υπηρεσίες(dental services), την Oris Dental. Ωστόσο η Oris 

Dental επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή/λειτουργία οδοντιατρικών 

κλινικών και οδοντιατρικών εργαστηρίων, αντί της διανομής προϊόντων 

στοματικής φροντίδας και δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο 

(ή οπουδήποτε εκτός Νορβηγίας) κατά το έτος 2019.  Η Bridgepoint δεν 

διαθέτει επί του παρόντος εταιρεία χαρτοφυλακίου που να δραστηριοποιείται 

στην κατασκευή ή διανομή προϊόντων στοματικής φροντίδας (oral care 

products). 

2. Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Turnstone Equity Co 1 

Limited, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι η τελική μητρική εταιρεία (ultimate 

holding company) ενός αριθμού ιθυνουσών εταιρειών (holding companies) και 

εμπορικών εταιρειών (operating companies) που αποτελούν τον Όμιλο IDH 

(IDH Group).  
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Ο Όμιλος IDH κατέχει μια επιχείρηση οδοντιατρικής περίθαλψης, η οποία 

εμπορεύεται ως {my}dentist και η οποία λειτουργεί αποκλειστικά στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, καθώς και μια επιχείρηση διανομής οδοντιατρικών αναλώσιμων 

προϊόντων (dental consumables distribution business), η οποία εμπορεύεται 

παγκοσμίως με την επωνυμία DD.1 

 Η {my}dentist είναι ένας πάροχος υπηρεσιών οδοντιατρικής περίθαλψης που 

έχει έσοδα αποκλειστικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα τα έσοδα του Στόχου 

που δημιουργούνται εκτός το Ηνωμένου Βασιλείου σχετίζονται αποκλειστικά 

με τις δραστηριότητες της DD. 

Η DD είναι διανομέας οδοντιατρικών αναλώσιμων προϊόντων, μηχανολογίας 

(engineering) και υπηρεσιών σε κλινικές και οδοντιατρεία. Η DD διανέμει 

πάνω από 27.000 σειρές προϊόντων από κορυφαίες επωνυμίες OEM 

(Original Equipment Manufacturer) και δικής της επωνυμίας της Uno Dent. Η 

δραστηριότητα της DD στην Κύπρο σχετίζεται μόνο με την διανομή 

οδοντιατρικών αναλώσιμων προϊόντων. 

Στις 22 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 7 Μαΐου 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 10 Μαΐου 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, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

 
1Η επιχείρηση DD πουλά επίσης μερικά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, ωστόσο, αυτά είναι παρεμφερή 
στην κύρια επιχείρησης διανομής οδοντιατρικών αναλώσιμων προϊόντων της, και για την αποφυγή 
αμφιβολιών, τέτοια πρόσθετα προϊόντα και υπηρεσίες δεν παρέχονται σε πελάτες στην Κύπρο.  
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Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας αγοράς 

μετοχών (share purchase agreement) ημερομηνίας 9 Απριλίου 2021 (στο εξής η 

«Συμφωνία»), μεταξύ της TURNSTONE EQUITYCO 1 LIMITED και της Bridgepoint, 

μέσω της MYDBIDCO LIMITED. 

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, ο Αγοραστής θα αποκτήσει ολόκληρο το μετοχικό 

κεφάλαιο της Turnstone Equity co 1 Limited από τους Πωλητές. Η διοίκηση του 

στόχου θα επανεπενδύσει στον Στόχο και θα κατέχει ποσοστό μειοψηφίας (έμμεσα) 

[………]2.  

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 καταλήγει ότι η υπό 

εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του 

Νόμου, εφόσον θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου και η 

Bridgepoint θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο, μέσω της MYD BIDCO LIMITED. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2019, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών της Bridgepoint (και οι εταιρείες χαρτοφυλακίου της), στο οποίο ανήκει η 

MYD BIDCO LIMITED, ανήλθε περίπου στα €[………]3, και ο Στόχος για το έτος 

2020 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………] 

Επιπρόσθετα, η υπόχρεα προς κοινοποίηση αναφέρει ότι η Bridgepoint, στην οποία 

ανήκει ο Αγοραστής, όπως και ο Στόχος δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Η Bridgepoint το 20194 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 

€[………]. Ο Στόχος για το έτος 2020 πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κύκλο εργασιών €[………]. 

 
2 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 [....]. 
3 Ενοποιημένος κύκλος εργασιών για όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την Bridgepoint. 
4 Κύκλοι εργασιών για το έτος 2020 δεν είναι ακόμα διαθέσιμοι. 
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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 μιας 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 συμβατότητας 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 συγκέντρωση σύμφωνα με τα μέρη αφορά «προϊόντα στοματικής φροντίδας» 

(«oral care products»).  

Η DD έχει περιορισμένες δραστηριότητες στην Κύπρο ως διανομέας οδοντιατρικών 

αναλώσιμων (dental consumables) σε οδοντιατρικές κλινικές και οδοντιατρικές 

επιχειρήσεις (dental clinics andpractices). [………].  

Η Bridgepoint είναι ένας όμιλος ιδιωτικών επενδύσεων (private equity group) που 

επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε καθιερωμένες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεσαίας 

αγοράς (European middle market businesses) σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, 

συμπεριλαμβανομένων καταναλωτών/λιανικής, επιχειρηματικών υπηρεσιών, 

βιομηχανικών, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υγειονομικής περίθαλψης, μέσων 

ενημέρωσης και τεχνολογίας. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει την αγορά «προϊόντων στοματικής φροντίδας», 

καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν φαίνεται να προκύπτει 

οποιαδήποτε επικάλυψη ή κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι ως σχετική αγορά 

ορίζεται η αγορά διάθεσης προϊόντων στοματικής φροντίδας (oral care products). 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. 
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 Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η  γεωγραφική αγορά για την εν λόγω σχετική 

αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Στόχος το 2020 πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο 

εργασιών €[………]. 

Η Bridgepoint έχει μία εταιρεία χαρτοφυλακίου η οποία δραστηριοποιείται στις 

οδοντιατρικές υπηρεσίες(dental services), την Oris Dental. Ωστόσο η Oris Dental 

επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή/λειτουργία οδοντιατρικών κλινικών και 

οδοντιατρικών εργαστηρίων, αντί της διανομής προϊόντων στοματικής φροντίδας και 

[………].  Η Bridgepoint δεν διαθέτει επί του παρόντος εταιρεία χαρτοφυλακίου που 

να δραστηριοποιείται στην κατασκευή ή διανομή προϊόντων στοματικής φροντίδας 

(oral care products). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες της Bridgepoint 

(συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της) δεν επικαλύπτονται με τις δραστηριότητες του Στόχου στην 

Κύπρο. Συνεπώς, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της Bridgepoint (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των 

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) και του Στόχου στην Κύπρο.  

Ως εκ των ανωτέρω, κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

οριζόντια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της Bridgepoint και αυτών του Στόχου στην Κύπρο κατά το 2020. 

Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, στην 

προτεινόμενη συγκέντρωση δεν προκύπτουν κάθετες σχέσεις στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

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

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και 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 
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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 


