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Ηµεροµηνία απόφασης: 22 Ιουνίου 2018                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η κοινοποίηση της παρούσας 

εξαγοράς, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισµού (εφεξής η «Υπηρεσία») στις 31/05/2018, από την εταιρεία CSL Self-

unloader Investments Ltd (εφεξής η «CSL»). 

Σύµφωνα µε την εν λόγω κοινοποίηση, η CSL θα αποκτήσει το 50% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Eureka Shipping LTD (εφεξής η «Eureka Shipping»).  

Μετά από τη µελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που υποβλήθηκαν, η Υπηρεσία 

διαπίστωσε ότι, το περιεχόµενο της κοινοποίησης δεν ήταν πλήρες σε σχέση µε τις 
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πρόνοιες του Παραρτήµατος ΙΙΙ του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόµου του 2014 (εφεξής ο «Νόµος») και οι συµµετέχουσες απέστειλαν σχετικές 

πληροφορίες στις 14/06/2018.  

Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην υπό εξέταση εξαγορά είναι οι ακόλουθες: 

1. Η CSL (ο «Αγοραστής») που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους των Βερµούδων.  Η εν λόγω 

εταιρεία, µέσω των θυγατρικών της, είναι ιδιοκτήτης στόλου [………]1 

σκαφών. Οι δραστηριότητες του οµίλου εστιάζονται στην παροχή υπηρεσιών 

µεταφοράς µέσω θάλασσας ξηρού εµπορικού φορτίου. 

2. Η εταιρεία Eureka Shipping που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία, µέσω των θυγατρικών της είναι ιδιοκτήτης 

ενός στόλου µε [………] σκάφη και δραστηριοποιείται στην παροχή 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης µεταφορών, µέσω θάλασσας, 

τσιµέντου σε σκόνη και ιπτάµενης τέφρας σε ειδικούς µεταφορείς πεπιεσµένου 

τσιµέντου οι οποίοι είναι αυτό-εφοδιαστικοί.  

3. Η εταιρεία SMT CEMENTSHIPS INVESTMENT LTD (εφεξής η «SMT»), που 

είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία κατέχει το 100% της 

Eureka Shipping.  

Η Υπηρεσία, στη βάση επιστολής των εµπλεκόµενων µερών ηµεροµηνίας 14/6/2018 

στην οποία αναφερόταν ότι «…..έστω και εάν ο πωλητής και αγοραστής δεν έχουν τον 

κύκλο εργασιών τους στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία η κοινοποίηση έγινε στη βάση ότι ο 

πωλητής και ο όµιλος εταιρειών είναι εταιρείες εγγεγραµµένες στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία [ …]. Για τον πιο πάνω λόγο, τα µέρη επιθυµούν όπως προχωρήσουν, µε 

την έγκριση της Επιτροπής, στην απόσυρση της κοινοποίησης καθώς αυτή έχει 

καταχωρηθεί», υπέβαλε ενηµερωτικό σηµείωµα προς την Επιτροπή µε ηµεροµηνία 

19/6/2018. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

                                                        
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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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 εξαγορά πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Αγοράς Μετοχών 

(στο εξής η «Συµφωνία») ηµεροµηνίας 7 Μαΐου 2018 µεταξύ των SMT (Πωλητής) και 

της CSL (Αγοραστής).  

Στη βάση της Συµφωνίας,  η CSL θα αποκτήσει το 50% του ονοµαστικού και 

εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Eureka Shipping από την SMT. Μετά 

την ολοκλήρωση της πράξης, ο Αγοραστής και ο Πωλητής θα κατέχουν από 50% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Eureka Shipping. 

Η προτεινόµενη εξαγορά δεν αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

καθότι: 

(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 ευρώ, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το έτος 2017 ο συνολικός κύκλος εργασιών της SMT ανέρχεται σε 

€[………]. Για το έτος 2017, [………]. Ως εκ τούτου πληρείται η προϋπόθεση του 

άρθρου 3(2)(α)(i) του Νόµου). 

(β) Οι συµµετέχοντες επιχειρήσεις αναφέρουν ότι λαµβάνοντας υπόψη την 

Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας 

βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

µεταξύ επιχειρήσεων (εφεξής η «Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση»), ο πωλητής, ο 

αγοραστής και ο στόχος δεν πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση και τα όσα αναφέρει για 

τη γεωγραφική κατανοµή του κύκλου εργασιών, ο κύκλος εργασιών όσον αφορά τις 

σχετικές υπηρεσίες ορίζεται από την τοποθεσία των πελατών την ώρα της πράξης. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ούτε ο αγοραστής, ούτε ο πωλητής, ούτε 

και ο στόχος έχουν πελάτες εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ως εκ τούτου δεν 

πληρείται η προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α)(ii) & (iii) του Νόµου. 

Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω, εξέτασε την παρούσα κοινοποίηση, 

λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 3 του Νόµου και τα όσα αναφέρουν οι 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις.  
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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 ότι η παρούσα πράξη δεν αποτελεί συγκέντρωση 

µείζονος σηµασίας και ως εκ τούτου δεν εµπίπτει στις πρόνοιες του Νόµου. 

Ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Νόµου, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει 

να αποδεχτεί το αίτηµα απόσυρσης της κοινοποίησης.  
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