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Ημερομηνία απόφασης: 22 Φεβρουαρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 31 Ιανουαρίου 2019, από την εταιρεία DMK Baby 

GmbH (εφεξής η «DMK Baby»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την DMK Baby του μετοχικού 

κεφαλαίου της Alete GmbH Corporation (εφεξής η «Alete/Στόχος»).    

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η DMK Baby που ανήκει στον Όμιλο DMK, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη 

γαλακτοκομική εταιρεία στη Γερμανία. Τα προϊόντα του Ομίλου DMK είναι 

διαθέσιμα σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
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Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου DMK περιλαμβάνει ένα μεγάλο 

εύρος προϊόντων από βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά μέχρι 

γαλακτοκομικά συστατικά για την παρασκευή τροφίμων σε παιδικές τροφές, 

παγωτά και προϊόντα υγείας. 

 

Η DMK Baby, μέσω των θυγατρικών της Humana GmbH (εφεξής η 

«Humana»), Sunval Nahrungsmittel GmbH (εφεξής η «Sunval») και DMK 

Baby Strückhausen GmbH, παράγει και διανέμει παιδικές τροφές. 

  

2. Η Alete που παράγει και διανέμει τροφές για βρέφη και παιδιά και συναφή 

προϊόντα υπό τα εμπορικά σήματα «Alete» και «Milasan». Επιπλέον, η Alete 

παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και δραστηριοποιείται στον τομέα της 

κατασκευής με σύμβαση. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Alete 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

(1) παρασκευάσματα για βρέφη για διαφορετικές ηλικίες 

(2) βρεφικές λιχουδιές, γεύματα για βρέφη σε γυάλινα σκευάσματα και επιδόρπιαˑ 

(3) σνακ (μπισκότα και πλάκες (bars)ˑ και 

(4) smoothies, χυμούς και ποτά γάλακτος, 

όπου τα προϊόντα αποκτώνται εν μέρει από τρίτα μέρη παραγωγούς και 

πωλούνται υπό την επωνυμία Alete. 

Στις 31 Ιανουαρίου 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 15 Φεβρουαρίου 2019, 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 15 Φεβρουαρίου 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 
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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 συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση προσχεδίου Συμφωνίας 

αγοράς μετοχών (share purchase agreement (εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της 

DMK Baby, εταιρείας του Ομίλου DMK (αγοράστρια εταιρεία) και της ebc-

NETWORK-Businessconsultancy for Europe GmbH και της Alimus GmbH (Πωλητές). 

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

της Alete. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Alete κατέχει το 100% 

των μετοχών της Alete Kindernahrung GmbH, η οποία θα πωληθεί και θα 

μεταβιβαστεί στην ebc-NETWORK-Businessconsultancy for Europe GmbH πριν την 

ολοκλήρωση της συγκέντρωσης.  

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 DMK Baby θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου 

της Alete. 

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 Alete από την DMK Baby.  

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 κύκλος 

εργασιών του Ομίλου DMK ήταν €[………]1 και της Alete, ήταν €[………] για το 

οικονομικό έτος  2017. 

                                                        
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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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης τόσο ο Όμιλος DMK όσο και 

η Alete, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος 

εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2017 του Ομίλου DMK ανήλθε στα 

€[………] και της Alete 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 την παραγωγή και τη διανομή 

παιδικών τροφών (baby and children’s food). 

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Ομίλου DMK περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος 

προϊόντων από βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά μέχρι γαλακτοκομικά 

συστατικά για την παρασκευή τροφίμων σε παιδικές τροφές, παγωτά και προϊόντα 

υγείας. Η Alete παράγει και διανέμει τροφές για βρέφη και παιδιά και συναφή 

προϊόντα. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της συγκέντρωση καθώς και σχετική 

νομολογία2, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών ορίζονται οι (α) παιδικές 

τροφές, (β) παιδικά ροφήματα (γ) βρεφικά/παιδικά γάλατα, (δ) παιδικά σνακ. Η 

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

Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές 

προϊόντων/υπηρεσιών.  

                                                        
2
 Decision of 31 October 2007, COMP/M.4842 – Danone/Numico, Decision of 27. August 2007, 

COMP/M.4688 – Nestle/Gerbe 
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Στην υπό εξέταση υπόθεση, τόσο ο Όμιλος DMK όσο και η Alete δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διανομή παιδικών τροφών. Ως εκ 

τούτου, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά 

πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15% που θέτει το 

Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όμιλος DMK κατέχει μερίδιο αγοράς 

μικρότερο του 5% στη σχετική αγορά της διανομής παιδικών τροφών. Επίσης, η 

εταιρεία Στόχος κατέχει μερίδιο αγοράς μικρότερο του 5% στη σχετική αγορά της 

διανομής παιδικών τροφών. 

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.  
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