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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                 

        Απόφαση  ΕΠΑ: 41/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.31 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της San Patrick S.L.U. από το ταµείο BC European Capital X,      

µέσω της CatLuxe S.a r.l 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου  Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

 

Ηµεροµηνία απόφασης: 22 Αυγούστου 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 28 Ιουλίου 2017, από την εταιρεία CatLuxe S.a r.l 

(στο εξής η «CatLuxe»), 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 Catluxe, η 

οποία είναι εταιρεία όχηµα που συστάθηκε για τους σκοπούς της παρούσας 

εξαγοράς και η οποία ελέγχεται από το ταµείο BC European Capital X (στο εξής η 
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«BCECX»), θα αποκτήσει το 100% των εκδοµένων µετοχών της San Patrick S.L.U 

(στο εξής η «San Patrick») και των συνδεδεµένων εταιρειών της.  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Το ταµείο BC European Capital X που αποτελεί επενδυτικό ταµείο (fund), το 

οποίο διαχειρίζεται από τον διαχειριστικό οµόρρυθµο εταίρο του (managing 

general partner), την […..]1, η οποία συµβουλεύεται την BC Partners LLP (στο 

εξής «BCP»). Η BCP είναι µια επενδυτική εταιρεία (private equity firm) η οπο-

ία εδρεύει στο Λονδίνο µε επίκεντρο της αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας 

Αµερικής. Η BCP συµβουλεύει τους διαχειριστικούς οµόρρυθµους εταίρους 

(managing general partners) των επενδυτικών ταµείων […..] (στο εξής τα “τα-

µεία BC”), τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων της αγοράς. Ταµε-

ία που συµβουλεύονται από την BCP κατέχουν µερίδιο πλειοψηφίας στην 

εταιρεία Gruppo Coin S.p.A. (στο εξής η “Gruppo Coin”) η οποία αποτελεί ιτα-

λική αλυσίδα πολυκαταστηµάτων στην Ιταλία. Επιπρόσθετα των καταστηµά-

των που λειτουργούν µε την επωνυµία Coin τα οποία στοχεύουν στην αγορά 

πολυτελείας, η Gruppo Coin προσφέρει επίσης παντελόνια τζήν, φανέλες, κο-

υστούµια και αξεσουάρ, καθώς και προϊόντα υγείας, οµορφιάς και διακόσµη-

σης σπιτιού. 

• Η Catluxe που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους  του Λουξεµβούργου. Η Catluxe είναι εταιρεία όχηµα που συστάθηκε 

για σκοπούς της παρούσας πράξης και κατέχεται εξολοκλήρου από την 

BCECX. 

• Η San Patrick που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε το-

υς νόµους της Ισπανίας και δραστηριοποιείται στον τοµέα του σχεδιασµού και 

της διανοµής νυµφικών ενδυµάτων (συµπεριλαµβανοµένων φορεµάτων και 

αξεσουάρ γάµου) και φορεµάτων κοκτέιλ (cocktail dresses) (συµπεριλαµβα-

νοµένων φορεµάτων κοκτέιλ (cocktail dresses) και αξεσουάρ). Η San Patrick 

ελέγχεται από την Pronovias International Group (στο εξής η «Pronovias 

S.L.»). 

Την 1η Αυγούστου 2017, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου.  

                                                             
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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Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 11 Αυγούστου 2017, 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 16 Αυγούστου 2017, 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας αγοράς 

µετοχών ηµεροµηνίας 8/7/2017 (στο εξής η «Συµφωνία»), µεταξύ της Pronovias S.L., 

ως ο πωλητής, και της CatLuxe, ως ο αγοραστής. Στη βάση της Συµφωνίας, η 

Catluxe, η οποία είναι εταιρεία όχηµα που συστάθηκε για τους σκοπούς της 

παρούσας εξαγοράς (acquisition vehicle) και […..], θα αποκτήσει το 100% των 

εκδοµένων µετοχών της San Patrick και των συνδεδεµένων εταιρειών της.  

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 προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και γε-

γονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης συµπεριλαµβανο-

µένης 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)(ιι) του Νό-

µου, καθότι υπάρχει µόνιµη αλλαγή ελέγχου αφού η BCECX  θα αποκτήσει έλεγχο 

επί της San Patrick σε µόνιµη βάση. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υ-

περβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία, αφού, ο συνολικός κύκλος εργασιών που 

πραγµατοποίησαν τα ταµεία BCP που ελέγχουν τη BCECX, για το οικονοµικό έτος 

2016, ήταν περίπου €[…..], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε 

η San Patrick, για το οικονοµικό έτος 2016, ανήλθε σε €[…..]. 
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Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συµµετέχουσες επιχει-

ρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας άνω των 

€3,5 εκατοµµυρίων. Συγκεκριµένα, ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, τόσο τα ταµεία 

BC, µέσω των εταιρειών που έχουν αποκλειστικό έλεγχο, όσο και η San Patrick 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών που 

πραγµατοποίησαν τα ταµεία BCP στην Κύπρο, κατά το 2016, ανήλθε σε €[…..] και 

αφορά το σύνολο του κύκλου εργασιών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

Κύπρο και ελέγχονται από τα ταµεία BCP. Η San Patrick στην Κύπρο, κατά το έτος 

2016, πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στις €[…..].     

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 ∆ηµοκρατία 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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, οι δραστηριότητες των ταµείων που συµβου-

λεύονται από τη BCP στον τοµέα της ένδυσης είναι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοι-

νοποίησης, ελάχιστες. Συγκεκριµένα, κάποια από τα ταµεία κατέχουν µερίδιο πλειο-

ψηφίας στην εταιρεία Gruppo Coin η οποία λειτουργεί αλυσίδα πολυκαταστηµάτων 

µε ρούχα πολυτελείας, παντελόνια τζιν, φανέλες, κουστούµια και αξεσουάρ, καθώς 

και προϊόντα υγείας, οµορφιάς και διακόσµησης σπιτιού.   

Η San Patrick δραστηριοποιείται στον τοµέα του σχεδιασµού και της διανοµής νυµφι-

κών ενδυµάτων (συµπεριλαµβανοµένων φορεµάτων και αξεσουάρ γάµου) και φορε-

µάτων κοκτέιλ (cocktail dresses) (συµπεριλαµβανοµένων φορεµάτων κοκτέιλ 

(cocktail dresses) και αξεσουάρ). Η San Patrick πωλεί τα νυµφικά ενδύµατα (bridal 

wear) της και τα φορέµατα για κοκτέιλ (cocktail dresses) µε εννέα διαφορετικές επω-

νυµιών µε διαφορετικές κατηγορίες τιµών και καναλιών διανοµής. 
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Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά του σχεδιασµού, 

παραγωγής και πώλησης εορταστικών ενδυµασιών (festive apparel). Επιπρόσθετα, 

η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, οι δραστηριότητες των 

µερών δεν επικαλύπτονται σε σχέση µε την αγορά του σχεδιασµού, της παραγωγής 

και της πώλησης εορταστικών ενδυµάτων (festive apparel), τα οποία, εκτός από τις 

εορταστικές ενδυµασίες, περιλαµβάνουν είδη ένδυσης γάµου (wedding apparel), 

στην Κύπρο. Συνεπώς, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη µεταξύ των 

δραστηριοτήτων των ταµείων BC και της San Patrick στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέ-

ση ούτε και υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπ-

τώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

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

συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του 

Νόµου. Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 

 


