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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 31/2021 

        Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.025 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Onnit Labs, Inc. από την Conopco, Inc. 

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: 24 Μαΐου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 28/4/2021, από την Conopco, Inc., 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 Conopco, 

Inc. (στο εξής ο «Αγοραστής»), θα αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο της Onnit Labs, Inc. 

(στο εξής ο «Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Conopco, Inc., η οποία εμπορεύεται με την εμπορική επωνυμία Unilever, 

είναι εταιρεία στη Νέα Υόρκη. Η μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών στον 

οποίο ανήκει η Conopco, Inc., είναι η Unilever plc (εφεξής η Unilever plc, από 

κοινού με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, η «Unilever»). 

Η Unilever plc είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το 

δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.  Οι συνήθεις μετοχές και τα πιστοποιητικά 

κατάθεσης συνήθων μετοχών της Unilever plc είναι εισηγμένα στο 

Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στο Euronext του Άμστερνταμ και ως 

Αμερικάνικα Πιστοποιητικά Κατάθεσης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Η Unilever προμηθεύει ταχέως κινούμενα καταναλωτικά αγαθά (fast-moving 

consumer goods).  Οι κύριες επιχειρήσεις της είναι στους τομείς των 

τροφίμων, οικιακής φροντίδας και προσωπικής φροντίδας και προμηθεύει τα 

προϊόντα της σε περισσότερες από 190 χώρες. 

Η Unilever δραστηριοποιείται στην Κύπρο, στους τομείς των τροφίμων, της 

οικιακής φροντίδας και της προσωπικής φροντίδας.  H Unilever κατέχει 

συμφέροντα στις ακόλουθες Κυπριακές οντότητες, δια μέσου των οποίων 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο:  

 84% στην Unilever Tseriotis Cyprus Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με 

αρ. εγγραφής HE 301502 η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των 

τροφίμων, οικιακής φροντίδας, προσωπικής φροντίδας και παγωτών· και  

 49% στην Unilever PMT Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αρ. 

εγγραφής ΗΕ 1300, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή προϊόντων  

οικιακής φροντίδας και προσωπικής φροντίδας. 

Και στις δύο πιο πάνω κυπριακές εταιρείες, το υπόλοιπο του αντιστοίχου 

μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην P.M. Tseriotis Limited, εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο. 

2. Ο Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης που αποτελεί η Onnit Labs, 

Inc., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  
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Ο Στόχος κατέχει ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Onnit Academy LLC, 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στο Τέξας των ΗΠΑ. Επίσης κατέχει το 90% 

του μετοχικού κεφαλαίου της Black Swan Yoga, LLC, εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης στο Τέξας των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η Black Swan Yoga, LLC 

εξαιρείται από την παρούσα συναλλαγή και παραμένει εκτός της απόκτησης 

αποκλειστικού ελέγχου που κοινοποιείται με την παρούσα.  

Ο Στόχος ασχολείται με την υγεία και ευεξία και επικεντρώνεται στη 

δημιουργία φυσικά προερχόμενων συμπληρωμάτων διατροφής και 

λειτουργικών τροφίμων βασισμένων στην πιο προηγμένη επιστήμη 

συστατικών και διατροφική έρευνα. 

Στις 29/04/2021, 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 21/05/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 21/05/2021, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

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: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας και του 

Σχεδίου Συγχώνευσης (Agreement and Plan of Merger) ημερομηνίας 26 Απριλίου 

2021, από και μεταξύ των Onnit Labs, Inc., Conopco, Inc., Slate Acquisition Co. (η 

Θυγατρική Συγχώνευσης) και Fortis Advisors, LLC, ως εκπρόσωπος των κατόχων 

εγγύησης του Στόχου (ο Εκπρόσωπος Πωλητή) (στο εξής η «Συμφωνία»). 

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, η δομή της συναλλαγής σύμφωνα υπό τους 

όρους της Συμφωνίας Συγχώνευσης μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως: 
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Η Θυγατρική Συγχώνευσης, μια εταιρεία του Delaware (Delaware corporation) που 

είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Conopco θα συγχωνευθεί με το Στόχο, με 

αποτέλεσμα ο Στόχος να είναι η επιβιώσασα οντότητα της εν λόγω συγχώνευσης (η 

Συγχώνευση). 

Ο Στόχος θα διαδεχθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, προνόμια, ασυλίες, 

εξουσίες και τις αλυσίδες (franchises) και θα υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις, 

περιορισμούς, ανικανότητες και τα καθήκοντα του Στόχου και της Θυγατρικής 

Συγχώνευσης.  

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου και η Unilever θα αποκτήσει τον 

αποκλειστικό έλεγχο, μέσω της Conopco. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών της Unilever, ανήλθε περίπου στα €50.7 δισεκατομμύρια, και ο Στόχος για 

το έτος 2020 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………]1. 

Η Unilever το 2020 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους €[………] ο 

οποίος αφορούσε τους τομείς των τροφίμων, της οικιακής φροντίδας και της 

προσωπικής φροντίδας. Ο Στόχος για το έτος 2020 πραγματοποίησε εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών €[………] ο οποίος αφορούσε πωλήσεις 

μέσω της ιστοσελίδα του συμπληρωμάτων διατροφής, πωλήσεις εξοπλισμού 

εκγύμνασης, πωλήσεις λειτουργικών τροφών, πωλήσεις ψηφιακού υλικού γνώσεων 

εκγύμνασης και έσοδα αποστολής.  

 
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 Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική 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. 

Ο Στόχος είναι εταιρεία υγείας και ευεξίας που επικεντρώνεται στο να ενθαρρύνει την 

κορυφαία απόδοση μέσω ενός συνδυασμού μοναδικών προϊόντων και ένακτων 

πληροφοριών. Ο Στόχος επικεντρώνεται στη δημιουργία φυσικά προερχόμενων 

συμπληρωμάτων διατροφής και λειτουργικών τροφίμων βασισμένων στην πιο 

προηγμένη επιστήμη συστατικών και διατροφική έρευνα. 

Συγκεκριμένα, ο Στόχος δραστηριοποιείται στα ακόλουθα: 

Συμπληρώματα 

Ο Στόχος κατασκευάζει και πωλεί συμπληρώματα για τη γνωστική υγεία, τη 

διάθεση και τον ύπνο, την ενέργεια και την πεπτική υγεία.  Η εμβληματική 

μάρκα της σειράς συμπληρωμάτων του Στόχου είναι η Alpha Brain, ένα 

συμπλήρωμα διατροφής που υποβοηθά τη στήριξη γνωστικών λειτουργιών, 

συμπεριλαμβανομένης της μνήμης, της ψυχικής ταχύτητας και συγκέντρωσης.  

Η Alpha Brain είναι σχεδιασμένη για να βοηθά το σώμα να προωθήσει τη 

βέλτιστη λειτουργία του εγκεφάλου με έναν συνδυασμό νευρολογικά 

εξειδικευμένων αντιοξειδωτικών και πρόδρομων νευροδιαβιβαστών.  Άλλες 

επωνυμίες στη σειρά συμπληρωμάτων του Στόχου περιλαμβάνουν την Total 

Human (μια καθημερινή πολυβιταμίνη), την New Mood (για εξισορρόπηση 

διάθεσης, ανακούφιση του άγχους και βοήθημα για τον ύπνο), την Shroom 

Tech (ενέργεια και συμπλήρωμα άμυνας) και την Total Gut Health (για 

βελτιστοποίηση της πέψης και της υγείας του εντέρου).   

 

Λειτουργικά τρόφιμα 

Ο Στόχος κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα λειτουργικών τροφίμων, όπως 

πρωτεϊνικά προϊόντα, λίπη και έλαια και σνακ.  

 

Εξοπλισμός εκγύμνασης 

Ο Στόχος παρέχει εξοπλισμό λειτουργικής εκγύμνασης, σχεδιασμένο για να 

ενισχύει τη δύναμη και αντοχή, όπως βαράκια (kettle bells), ατσάλινα βάρη 

(steel clubs) και ρόπαλα (maces). Η σειρά εκγύμνασης περιλαμβάνει επίσης 
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ψηφιακή πλατφόρμα που προσφέρει προγράμματα εκγύμνασης κατά 

παραγγελία.   

Ο Στόχος πωλεί τα προϊόντα του διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας του στη 

διεύθυνση www.onnit.com και μέσω της Amazon, καθώς και μέσω των 

καταστημάτων χονδρικής του Στόχου στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Ο Στόχος δεν 

διαθέτει καταστήματα χονδρικής εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Η Unilever δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση συμπληρωμάτων 

διατροφής και προϊόντων λειτουργικών τροφίμων παγκόσμια. Ειδικότερα, η Unilever 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση συμπληρωμάτων διατροφής και 

προϊόντων μέσω των επωνυμιών της.  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται (α) η αγορά διάθεσης 

συμπληρωμάτων διατροφής και (β) η αγορά διάθεσης εξοπλισμού εκγύμνασης. 

Η γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι η 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, στην υπό εξέταση υπόθεση, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της Unilever, και του Στόχου στην Κύπρο. 

Κανένα από τα Μέρη δεν δραστηριοποιείται σε προηγούμενο ή μεταγενέστερο 

επίπεδο της αγοράς. Επομένως, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν οδηγεί σε κάθετη 

σχέση. Ούτε προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

συνέπειες η παρούσα πράξη. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου λόγω 

οριζόντιας ή κάθετης σχέσης μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

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 
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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 


