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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 16/2022 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.022.006 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Flex Acquisition Holdings, Inc. από την Apollo Management, 

L.P., μέσω Clydesdale Acquisition Holdings, 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 Μαρτίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Φεβρουαρίου 2022, από την εταιρεία Apollo 

Management, L.P. (στο εξής η «Apollo»), 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 Apollo 

προτίθεται, μέσω της Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., να αποκτήσει το μετοχικό 

κεφάλαιο της Flex Acquisition Holdings, Inc. (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Apollo Management, L.P. που είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, 

εγγεγραμμένος σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι σύμβουλος επενδύσεων και ελέγχεται 

από την Apollo Global Management, Inc. (AGM, και μαζί με τις θυγατρικές της 

Apollo). Τα επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζονται οι συνδεδεμένες εταιρείες 

της Apollo (Ταμεία Apollo) επενδύουν σε εταιρείες και χρέος που εκδίδεται 

από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις 

παγκοσμίως, όπως επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκπαίδευσης, νοσοκομειακές 

επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ασφάλειας, ασφαλιστικές, επιχειρήσεις και 

επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεις ακινήτων. Οι 

μετοχές της AGM είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

 Η Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. που είναι εταιρεία εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. Ελέγχεται από συνδεδεμένες εταιρείες της Apollo 

Management, L.P. 

 Η Flex Acquisition Holdings, Inc. που είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με το δίκαιο της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής. Είναι η μητρική εταιρεία της Novolex Holdings, LLC, η οποία 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και κατασκευή ποικίλων προϊόντων και 

λύσεων συσκευασίας από ίνες και άλλα ανανεώσιμα και βιολογικά υλικά, 

ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ρητίνη, όπως συσκευασίες τροφίμων 

(υπηρεσία τροφίμων), παράδοση και μεταφορά, επεξεργασία τροφίμων και 

βιομηχανικά προϊόντα. Πολλά από τα προϊόντα της είναι επίσης 

ανακυκλώσιμα ή κομποστοποιήσιμα.  

 

Την 21η Φεβρουαρίου 2022, η 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 4 Μαρτίου 2022, 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 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς 

την Επιτροπή με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2022, 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 αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2022. Όπως 

αναφέρεται στη Συμφωνία, η Apollo, μέσω της Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 

προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο του Στόχου. 

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Apollo, του μετοχικού 

κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου επί του Στόχου, μέσω της Clydesdale 

Acquisition Holdings, Inc.. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης 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)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Apollo. 

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 ενοποιημένος 
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κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020 της Apollo ανήλθε γύρω στα €[………]1 

και ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Στόχου για το οικονομικό έτος 

2021, ήταν περίπου €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της 

Apollo στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 ήταν €[………], που αφορούσε 

πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της. Για το έτος 

2021, ο Στόχος πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους €[………] στην 

Κυπριακή Δημοκρατία.  

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 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. 

Όπως έχει προαναφερθεί, τα επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζονται οι συνδεδεμένες 

εταιρείες της Apollo (Ταμεία Apollo) επενδύουν σε εταιρείες και χρέος που εκδίδεται 

από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες επιχειρήσεις παγκοσμίως, 

όπως επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκπαίδευσης, νοσοκομειακές επιχειρήσεις, 

 
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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επιχειρήσεις ασφάλειας, ασφαλιστικές, επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεις ακινήτων.  

Η Apollo δραστηριοποιείται στην Κύπρο στην παροχή ασφαλιστικών και 

αντασφαλιστικών υπηρεσιών, προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων, στην παροχή 

υπηρεσιών εξαγοράς πιστώσεων, προμήθεια προϊόντων φωτισμού στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, παροχή λύσεων φιλοξενίας των πληροφοριών, λειτουργία 

πλατφόρμας λιανικής πώλησης και  κατασκευής προϊόντων φωτογραφίας, 

προμήθεια αντλιών, βαλβίδων και προϊόντων φιλτραρίσματος και την προμήθεια 

δευτερογενών ανταλλακτικών και υπηρεσιών για τους τομείς της ενέργειας και της 

δυναμικής, λειτουργία πλατφόρμας πώλησης και κατασκευής για εξατομικευμένα και 

προσαρμοσμένα προϊόντα με βάση το ύφασμα, όπως υφάσματα, ταπετσαρίες και 

είδη και υφάσματα διακόσμησης σπιτιού, προμήθεια πολυβινυλοχλωριδίου (polyvinyl 

chloride (PVC)), διανομή ανακυκλωμένου χαρτονιού (σανίδα) μέσω της εταιρείας 

RDM, το οποίο χρησιμοποιείται από μετατροπείς χαρτιού. 

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και κατασκευή ποικίλων 

προϊόντων και λύσεων συσκευασίας από ίνες και άλλα ανανεώσιμα και βιολογικά 

υλικά, ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ρητίνη, όπως συσκευασίες τροφίμων 

(υπηρεσία τροφίμων), παράδοση και μεταφορά, επεξεργασία τροφίμων και 

βιομηχανικά προϊόντα. Πολλά από τα προϊόντα της είναι επίσης ανακυκλώσιμα ή 

κομποστοποιήσιμα.  

Το χαρτοφυλάκιο πελατών της Επιχείρησης Στόχος αποτελείται από εταιρείες στους 

τομείς της γρήγορης εξυπηρέτησης και των παραδοσιακών εστιατορίων, 

παντοπωλείων, της τροφοδοσίας, του λιανικού εμπορίου, της φιλοξενίας, της 

υγειονομίας και της υγιεινής, των κατασκευών και της επεξεργασίας τροφίμων.  

Στην Κύπρο, η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην προμήθεια βιολογικών, 

ανανεώσιμων, βιοδιασπώμενων, κομποστοποιήσιμων ή ανακυκλώσιμων προϊόντων 

συσκευασίας τροφίμων για παράδοση/μεταφορά και τροφοδοσία (όπως καπάκια, 

κουτιά μεσημεριανού γεύματος, ποτήρια, κοχυλοειδή κουτιά (clamshells), πιάτα και 

μαχαιροπίρουνα, κλπ.) 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο 

Στόχος. 
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Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι η αγορά προμήθειας 

συσκευασιών τροφίμων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική 

αγορά ορίζεται, για την υπό αναφορά σχετική αγορά, αυτή της επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης μόνο η Επιχείρηση Στόχος 

δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της προμήθειας συσκευασιών τροφίμων στην 

Κύπρο ενώ καμία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Apollo δεν δραστηριοποιείται 

στην ευρύτερη αγορά για την προμήθεια και κατασκευή συσκευασίας τροφίμων.  

Επομένως, δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ της αγοράστριας και του 

Στόχου. 

Όσον αφορά την κάθετη σχέση, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης η Reno 

De Medici S.p.A. (στο εξής η «RDM»), που είναι μια εκ των εταιρειών χαρτοφυλακίου 

της Apollo, που αποκτήθηκε το 2021, είναι προμηθευτής μιας σειράς προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένου του επικαλυμμένου ανακυκλωμένου χαρτονιού (Liner-

GD/GT). Είναι επίσης κατασκευαστής ανακυκλωμένων ινοσανίδων για τη βιομηχανία 

συσκευασίας. Η RDM γενικά προμηθεύει πρώτες ύλες (επίπεδο επικαλυμμένο 

ανακυκλωμένο χαρτόνι ή λευκό φύλλο) σε μετατροπείς χαρτιού. Οι μετατροπείς 

χαρτιού κόβουν και κολλούν τις πρώτες ύλες της RDM για την κατασκευή κουτιών και 

δοχείων για τελικούς πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες. Η 

Novolex είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών συσκευασίας και τροφίμων, και όχι 

μετατροπέας χαρτιού, όπως είναι οι κύριοι πελάτες της RDM. Επομένως, δεν 

υπάρχει πραγματική ή δυνητική σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ της RDM και του 

Στόχου. 

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 προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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.  

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 


