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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Katama Ltd από την PHC Holdings Corporation 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 18 Μαρτίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2019, από την εταιρεία  PHC 

Holdings Corporations Ltd (στο εξής η «PHCHD»), 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 PHCHD, η 

οποία κατέχεται από επενδυτικά ταμεία που συμβουλεύονται ή διαχειρίζονται 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις της KKR & Co. Inc. (μαζί με τις συνδεδεμένες της 

εταιρείες, (στο εξής η «KKR»), θα αποκτήσει ολόκληρο το εκδομένο κεφάλαιο (issued 

and outstanding equity interest) της Katama Ltd (στο εξής η «Katama»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η KKR & Co. Inc. που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

και αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών 

προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR & Co Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές 

κεφαλαίου για την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και 

άλλους πελάτες. Περαιτέρω, ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία τυγχάνουν 

διαχείρισης από την ΚΚR & Co Inc. επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους 

τομείς. 

2. Η PHC Holdings Corporation που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Ιαπωνίας που προηγουμένως ονομαζόταν 

Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Η PHCHD αναπτύσσει, 

κατασκευάζει και πωλεί συσκευές και υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης με τη μορφή διαγνωστικών συσκευών “in vitro” και συσκευές και 

υπηρεσίες “life science”, τις οποίες πωλεί παγκοσμίως. Η PHCHD η οποία 

κατέχεται από επενδυτικά ταμεία που συμβουλεύονται ή διαχειρίζονται από 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις της KKR. 

3. Η Katama Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους των Νήσων Cayman. Η εν λόγω κατασκευάζει μια σειρά εξοπλισμού 

που περιλαμβάνει ανατομικά παθολογικά όργανα και αναλώσιμα (πχ 

παθολογικά εργαλεία για την αυτοματοποίηση της εργαστηριακής ροής 

εργασίας, προϊόντα ιστολογίας, ψηφιακής παθολογίας αρχειοθέτησης και 

αποθήκευσης και υπηρεσίες ανατομής ( gross dissection services) και 

επεξεργασίας ιστών εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλώσιμα και διαφάνειες 

μικροσκοπίου (microscope slides), και ειδικά γυάλινα σκεύη (πχ διαφάνειες 

προσκόλλησης και μη προσκόλλησης (adhesion and non adhesion) 

microslides θετικά φορτισμένες διαφάνειες (positively charged slides ) και 

αντικειμενοφόρες πλάκες (coverglass). Οι κύριοι πελάτες της εταιρείας είναι 

νοσοκομεία και εργαστήρια.   

 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2019, 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.  

 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 8 Μαρτίου 2019, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 
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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 13 Mαρτίου 2019, 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 της Συμφωνίας (purchase 

and sale agreement) ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019 (εφεξής η «Συμφωνία»), 

μεταξύ της  Thermofisher Scientific Inc, ως ο πωλητής  (στο εξής η «Thermofisher») 

και της PHCHD, ως ο αγοραστής.   

Βάσει της Συμφωνίας, η PHCHD θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Κatama. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η επιχείρηση 

ανατομικής παθολογίας της Thermofisher δεν αποτελεί μέρος της υπό  εξέτασης 

πράξης αφού θα διαχωριστεί (carved out). 

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.  

Βάσει της Συμφωνίας, η PHCHD θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Katama. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου της Katama από την PHCHD.  

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, το 2017 o συνολικός 
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κύκλος της KKR ανήλθε στα €[………]1, της PHCHD ανήλθε περίπου στα €[………], 

ενώ όσον αφορά την Katama, το 2017 ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ανήλθε 

στα €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης τόσο η ΚΚR όσο και η 

Katama, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος 

εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2017 της KKR ανήλθε στα €[………], 

της PHCHD στην Κύπρο ανήλθε περίπου στα €[………] και της Katama 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 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. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς 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. 

Η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης σχετίζεται με τον τομέα της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών, ειδικότερα δε των κλινικών 

διαγνωστικών in vitro και πιθανών επιμέρους τμημάτων. 

Η PHCHD αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί συσκευές και υπηρεσίες 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τη μορφή διαγνωστικών συσκευών “in vitro” και 

συσκευές και υπηρεσίες “life science”, τις οποίες πωλεί παγκοσμίως. 

Η Katama δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση συσκευών και 

υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με εξειδίκευση στον τομέα της 

διαγνωστικής ιστολογίας. 

                                                        
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, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της συγκέντρωση καθώς και σχετική 

νομολογία, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών ορίζεται η αγορά κλινικών 

διαγνωστικών «in vitro», η οποία μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω στις ακόλουθες 

υπό-αγορές:  

α) διαγνωστικά αντιδραστήρια (reagents) τα οποία διαχωρίζονται σε  1. Κλινική 

χημεία, 2. Ανοσοχημεία, 3. Αιμοτολογία/ιστολογία, 4. Μικροβιολογία, 5. Λυμώδης 

ανοσολογία και 6. Γενετικός έλεγχος. 

β) όργανα/αναλώσιμα τα οποία διαχωρίζονται σε  1. Κλινική χημεία/ όργανα 

ανοσοχημείας, 2.Αιματολογία /Αιμόσταση /Ιστολογία/Όργανα κυτταρολογίας, 3. 

Όργανα μικροβιολογίας, 4. Όργανα δοκιμής Νουκλεινικού Οξύ και 5.Συστήματα 

επεξεργασίας δειγμάτων.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές 

προϊόντων/υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης οι δραστηριότητες της KKR 

(συμπεριλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της 

συμπεριλαμβανομένης της PHCHD) δεν επικαλύπτονται με τις δραστηριότητες της 

Katama στην Κύπρο.  

Διαγνωστικά αντιδραστήρια 

Στην αγορά IVD διαγνωστικών αντιδραστηρίων, σύμφωνα με την κοινοποίηση, η 

Katama λειτουργεί μόνο στο υποτμήμα της ιστολογίας. Η PHCHD δεν 

δραστηριοποιείται στο πεδίο της ιστολογίας, αλλά δραστηριοποιείται στο τομέα της 

κλινικής χημείας μέσω των συστημάτων της που χρησιμοποιούνται από τους 

ασθενείς στο σπίτι για τη μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. H LGC 

Science Group Ltd η οποία αποτελεί ελεγχόμενη εταιρεία της KKR, δραστηριοποιείται 

στην Κύπρο στον τομέα των γενετικών δοκιμών. 

Όργανα/Αναλώσιμα 

Στην αγορά IVD οργάνων/αναλώσιμων, η Katama  δραστηριοποιείται στη σχετική 

αγορά παροχής IVD οργάνων αναλωσίμων αιματολογίας και αιμόστασης. Σύμφωνα 

με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η PHCHD δεν 
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δραστηριοποιείται στο πεδίο της ιστολογίας, αλλά δραστηριοποιείται μόνο στο τομέα 

της κλινικής χημείας μέσω των συστημάτων της που χρησιμοποιούνται από τους 

ασθενείς στο σπίτι για την μέτρηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. Η LGC 

Science Group Ltd η οποία αποτελεί ελεγχόμενη εταιρεία της KKR, δραστηριοποιείται 

στην Κύπρο στον τομέα οργάνων/αναλώσιμων για δοκιμαστικά όργανα νουκλεϊκού 

οξύ. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι συμμετέχουσες στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης δεν δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στην ίδια σχετική αγορά. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε κάθετες και/ή γειτονικές σχέσεις 

μεταξύ της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της) και της Κatama στην Κύπρο.    

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

καταλήγει ότι δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης, 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 

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 


