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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 66/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.054 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου εταιρειών που συνιστούν τον Όμιλο ΤΙΒ, από την Roche Holding 

AG, μέσω των Roche Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular 

Systems Inc. Pleasanton 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 3 Νοεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, από τις εταιρείες Roche 

Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton (στο εξής 

οι «Αγοραστές»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Roche 

Holding AG (στο εξής η «Roche»), μέσω των Roche Deutschland Holding GmbH και 



2 

 

Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton, προτίθεται να αποκτήσει το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου οκτώ (8) εταιρειών στόχων που συνιστούν τον Όμιλο ΤΙΒ.  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Roche που είναι η ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών Roche (στο εξής 

ο «Όμιλος Roche»), με μετοχές εισηγμένες στο Ελβετικό Χρηματιστήριο.  

Η Roche Deutschland Holding GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Freiburg στη Γερμανία, και η Roche Molecular 

Systems Inc. Pleasanton είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους του Daleware των ΗΠΑ. Οι αγοραστές ανήκουν στον Όμιλο 

Roche. 

Ο Όμιλος Roche είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιοτεχνολογίας 

παγκοσμίως που δραστηριοποιείται στα φαρμακευτικά και διαγνωστικά 

προϊόντα, με επίκεντρο την πρόοδο της επιστήμης για τη βελτίωση της ζωής 

των ανθρώπων. Ο Όμιλος Roche ιδρύθηκε το 1896 και συνεχίζει να αναζητά 

καλύτερους τρόπους για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία 

ασθενειών και να συνεισφέρει βιώσιμα στην κοινωνία. Η εταιρεία στοχεύει 

επίσης στη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε ιατρικές καινοτομίες, 

με το να συνεργάζεται με όλους τους σχετικούς φορείς. Περισσότερα από 

τριάντα φάρμακα που έχει αναπτύξει η Roche περιλαμβάνονται στους 

Πρότυπους Καταλόγους Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας, μεταξύ των οποίων τα σωτήρια για τη ζωή αντιβιοτικά, τα φάρμακα 

για την ελονοσία και τα αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, η Roche έχει 

επανειλημμένα αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον 

κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας από τους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones. 

 Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι οκτώ (8) ακόλουθες 

εταιρείες που όλες μαζί συνιστούν τον Όμιλο TIB: (1) TIB Molbiol 

Syntheselabor GmbH, Βερολίνο, (2) CHIPRON GmbH, Βερολίνο, (3) 

GenExpress Gesellschaft für Proteindesign mbH, Βερολίνο, (4) TIB Molbiol 

Australia Pty. Ltd., Αυστραλία, (5) TIB Molbiol S.A.S., Κολομβία, (6) TIB 

Molbiol S.r.l., Ιταλία, (7) TIB Molbiol SL, Ισπανία, και (8) TIB Molbiol LLC, 

ΗΠΑ. 
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Ο Όμιλος TIB είναι μια παγκοσμίως ενεργός στη βιοτεχνολογία και παρέχει 

αντιδραστήρια για έρευνα και (μοριακά) ιατρικά διαγνωστικά. Ο Όμιλος TIB 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση 

ολιγονουκλεοτίδιων καθώς και αντιδραστικών/χημικών δοκιμών (“reagents/ 

assays”) και κιτς για ανάλυση και ενίσχυση νουκλεϊνικού οξέος, ιδίως στους 

τομείς της έρευνας των βιοεπιστημών και της ιατρικής διάγνωσης.   

Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 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 15 Οκτωβρίου 2021, 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 2 Νοεμβρίου 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 τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών (share purchase agreement), (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 7 

Σεπτεμβρίου 2021, η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ των [………]1, (μαζί ως οι 

Πωλητές), και των Roche Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular System 

Inc., (ενεργώντας ως οι Αγοραστές). Όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, οι Αγοραστές 

θα αποκτήσουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου οκτώ εταιρειών–στόχων και 

συγκεκριμένα των TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, CHIPRON GmbH, GenExpress 

Gesellschaft für Proteindesign mbH, TIB Molbiol Australia Pty. Ltd., TIB Molbiol 

S.A.S., TIB Molbiol S.r.l., TIB Molbiol SL, και TIB Molbiol LLC.  

 
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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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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου 

ΤΙΒ από την Roche, μέσω των θυγατρικών της Roche Deutschland Holding GmbH 

και Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι Αγοραστές προτίθενται να αποκτήσουν 

το 100% των μετοχών και τον αποκλειστικό έλεγχο σε καθεμιά από τις εταιρείες-

στόχους σύμφωνα με τη Συμφωνία. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους 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 και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Ομίλου ΤΙΒ από την 

Roche. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών, για το οικονομικό έτος 2020, της Roche (συμπεριλαμβανομένων 

των συνδεδεμένων επιχειρήσεων) ανήλθε γύρω στα €54,48 δισεκατομμύρια και, κατά 

το τελευταίο οικονομικό έτος 2020/21 (οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 

2021), του Όμιλου ΤΙΒ περίπου στα €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Roche όσο και ο Όμιλος ΤΙΒ, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, για το έτος 2020, η Roche πραγματοποίησε κύκλο εργασιών περίπου 

€[………] στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Όμιλος ΤΙΒ, κατά το ίδιο οικονομικό έτος, 

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους €[………].   
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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. 

Από την πλευρά της αποκτώσας επιχείρησης, ο Όμιλος Roche δραστηριοποιείται 

στα φαρμακευτικά και διαγνωστικά προϊόντα με επίκεντρο την πρόοδο της επιστήμης 

για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Η Roche λειτουργεί κάτω από δύο 

τμήματα: το Φαρμακευτικό Τμήμα και το Διαγνωστικό Τμήμα. 

Πιο αναλυτικά, εντός του Φαρμακευτικού Τμήματος, υπάρχουν επτά επιχειρηματικοί 

τομείς βάσει θεραπευτικών τομέων: Ογκολογία, Ανοσολογία, Νευροεπιστήμη, 

Αιματολογία / Αιμοφιλία Α, Λοιμώδη νοσήματα, Οφθαλμολογία και Άλλοι 

θεραπευτικοί τομείς. 

Εντός του Διαγνωστικού Τμήματος, το οποίο είναι σχετικό με την υπό κρίση 

συναλλαγή, ο Όμιλος Roche δραστηριοποιείται σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς: 

Βασικό εργαστήριο, Μοριακό εργαστήριο, Φροντίδα διαβήτη, Σημείο φροντίδας και 

Εργαστήριο Παθολογίας. 

Ο Όμιλος ΤΙΒ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση 

ολιγονουκλεοτίδιων καθώς και αντιδραστικών/ χημικών δοκιμών (“reagents/ assays”) 

και κιτς για ανάλυση και ενίσχυση νουκλεϊνικού οξέος, ιδίως στους τομείς της έρευνας 

των βιοεπιστημών και της ιατρικής διάγνωσης. 

Ο Όμιλος TIB, αναλυτικότερα, αναπτύσσει, παράγει και πωλεί μόνο αντιδραστήρια/ 

χημικές δοκιμές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Συνοπτικά, η 

τεχνολογία PCR βοηθά στον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό 

συγκεκριμένων γονιδίων ή μεταλλάξεων μέσω της ενίσχυσης της αντίστοιχης 
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αλληλουχίας DNA στο δείγμα. Στις in vitro διαγνωστικές εφαρμογές, στις οποίες 

επικεντρώνεται η TIB, η τεχνολογία PCR προσδιορίζει συγκεκριμένα παθογόνα (π.χ. 

ιούς ή βακτήρια) και τα στελέχη τους ή/ και συγκεκριμένες μεταλλάξεις που 

σχετίζονται με τον καρκίνο. Σε άλλες εφαρμογές, η τεχνολογία PCR μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία προφίλ DNA πιθανών υπόπτων σε 

ιατροδικαστικές δοκιμές ή δοκιμές για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στα 

τρόφιμα.  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά (ι) την αγορά ανοικτών 

εργαστηριακών συστημάτων για ΔIV, (ii) την αγορά ενίσχυσης νουκλεϊνικού οξέος και 

(iii) την αγορά καθαρισμού νουκλεϊνικού οξέος. Οποιοσδήποτε περαιτέρω 

διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό 

αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα 

οδηγήσει σε προβλήματα ανταγωνισμού.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια 

επικάλυψη μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές (ι) 

ανοικτών εργαστηριακών συστημάτων για ΔIV, (ii) ενίσχυσης νουκλεϊνικού οξέος και 

(iii) καθαρισμού νουκλεϊνικού οξέος. Ο Όμιλος ΤΙΒ δραστηριοποιείται στην Κύπρο 

στην σχετική αγορά ι) ανοικτών εργαστηριακών συστημάτων για ΔIV, ενώ η Roche 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο στις σχετικές αγορές (ii) ενίσχυσης νουκλεϊνικού οξέος 

και (iii) καθαρισμού νουκλεϊνικού οξέος. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν 
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προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι 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 


