
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 22/2016 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.016.16 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση µέρους του 

µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Clivet S.p.A. και Clivet Espana S.A.U. από 

την Midea Electrics Netherlands B.V. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης,   Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 19/9/2016 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 25/8/2016, από την Midea Electrics Netherlands B.V. (εφεξής η 

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

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόµος»). 
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση […]1 του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας Clivet S.p.A. (εφεξής η «Clivet Italy») και όλων των θυγατρικών της 

εταιρειών.  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• H Midea Electrics Netherlands B.V που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

στην Ολλανδία και αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία που µέσω θυγατρικής της 

δραστηριοποιείται στη διανοµή κλιµατιστικών. Η Midea ανήκει στην MIDEA 

ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD και η ιθύνουσα εταιρεία 

του οµίλου είναι η Midea Group Co. Ltd. Ο όµιλος εταιρειών Midea (εφεξής ο 

«Midea Group») στον οποίο ανήκουν οι πιο πάνω εταιρείες ασχολείται µε 

πολλές δραστηριότητες όπως η παραγωγή οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών 

µηχανών και των εξαρτηµάτων τους, η παροχή συµβουλευτικών επενδυτικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης για τις επιχειρήσειςκ.ά.. 

• Η Clivet S.p.A. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη στην Ιταλία που 

δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό, παραγωγή και πώληση συστηµάτων 

κλιµατισµού και υπηρεσιών µεταπώλησης. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει µετοχές 

σε αριθµό εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες. 

Ανάµεσα στις θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες της εταιρείας Clivet Italy 

βρίσκεται και η Clivet Espana S.A.U. (εφεξής η «Clivet Spain»), στην οποία η 

Midea θα αποκτήσει σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, µέσω της 

Clivet Italy, τουλάχιστον το […]% του µετοχικού της κεφαλαίου. Η Clivet Spain 

δραστηριοποιείται στην πώληση και διανοµή των συστηµάτων κλιµατισµού, 

εξοπλισµού και εξαρτηµάτων που παράγονται από την Clivet Italy.  

Στις 30/08/2016, 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.  

Στις 9/9/2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόµου.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις 

                                                             
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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διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή µε 

ηµεροµηνία 16/9/2016, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως 

προς το συµβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού 

στην αγορά. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 19/9/2016, αφού 

αξιολόγησε το ενώπιόν 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 Πώλησης 

και Αγοράς Μετοχών (εφεξής η «Συµφωνία») ηµεροµηνίας 21/6/2016 µεταξύ των 

BELLBRU S.r.l. και του BRUNO BELLO (Πωλητές) και της Midea, (Αγοραστής). 

Σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας, η Midea Group Co. Ltd, µέσω της 

Αγοράστριας Midea, προτίθεται να αποκτήσει το […]% του µετοχών της Clivet Italy 

(µε τους πωλητές να διατηρούν το […]% των µετοχών), καθώς και τουλάχιστο το 

[…]% των µετοχών της Clivet Spain (το τελικό ποσοστό απόκτησης υπόκειται σε 

προσαρµογές µέχρι την ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης). 

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 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας Αγοράς και Πώλησης 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)(i) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης 

βάσης του οµίλου εταιρειών της Clivet Italy. 

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 ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου των εταιρειών 

στον οποίο ανήκει η Midea για το οικονοµικό έτος 2015 σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
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κοινοποίησης, ανήλθε στο ποσό των €[…] περίπου, ενώ ο συνολικός ενοποιηµένος 

κύκλος εργασιών της Clivet Italy για το ίδιο έτος, ανήλθε στα €[…]2. 

Επίσης, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι εταιρείες 

του οµίλου εταιρειών της Midea διεξάγουν εµπορικές δραστηριότητες εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στα €[…] περίπου για το έτος 2015. 

Ακόµα, ο όµιλος εταιρειών της Clivet Italy διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός 

της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα 

€[…] για το έτος 2015.  

 

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 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. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συγκέντρωση αφορά τον 

τοµέα των ηλεκτρικών συσκευών και συγκεκριµένα τα κλιµατιστικά.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η αγορά χονδρικής 

διάθεσης συστηµάτων κλιµατισµού, µε περαιτέρω διαχωρισµό σε υποαγορές (α) 

οικιστικά και ελαφρού τύπου εµπορικά συστήµατα κλιµατισµού, (β) µεσαίου τύπου 

εµπορικά συστήµατα κλιµατισµού και (γ) βαριού τύπου εµπορικά / βιοµηχανικά 

συστήµατα κλιµατισµού. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική 

αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

                                                             
2
 Συµπεριλαµβανοµένου και του κύκλου εργασιών της Clivet Spain. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, υπάρχει οριζόντια επικάλυψη στις 

δραστηριότητες του οµίλου εταιρειών Midea και του οµίλου των εταιρειών Clivet Italy 

εντός της σχετικής αγοράς χονδρικής διάθεσης συστηµάτων κλιµατισµού στην 

Κύπρο.  

 

Τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που απέστειλαν οι ίδιες, στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν 

ως ακολούθως: 

• Οικιστικά και ελαφρού τύπου συστήµατα κλιµατισµού ˂15%. 

• Μεσαίου τύπου και εµπορικά συστήµατα κλιµατισµού 0-5%. 

• Βαριού τύπου εµπορικά /βιοµηχανικά συστήµατα κλιµατισµού 0-5%. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα µερίδια αγοράς όπως καταγράφονται στην κοινοποίηση, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη 

αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.  

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σηµαντικά του 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόµενες αγορές.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύµφωνα µε τον Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν προκαλεί αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού στην αγορά καθότι δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά.  

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 
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Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


