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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 13/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.12 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση στοιχείων ενεργητικού 

που αφορούν τα καλλυντικά Burberry από τη Coty Inc, μέσω της Coty Geneva 

Sarl Versoix 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 26 Απριλίου 2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η 

«Επιτροπή») στις 04/04/2017, από την εταιρεία Coty Inc. (στο εξής η «Coty»), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοποίηση η Coty, μέσω της Coty Geneva Sarl Versoix, 

θα αποκτήσει άδεια εκμετάλλευσης για αριθμό αρωμάτων και καλλυντικών 

προϊόντων που προωθούνται υπό την επωνυμία Burberry (στο εξής ο «Στόχος»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Coty Inc που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 



2 
 

της Delaware των ΗΠΑ. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του 

Ομίλου Coty και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης. Η Coty διενεργεί την προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης μέσω της 

θυγατρικής της Coty Geneva Sarl Versoix, η οποία είναι εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας και δραστηριοποιείται στη διανομή 

αποσμητικών και αρωματικών προϊόντων.  

Ο όμιλος Coty είναι κατασκευαστής καλλυντικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο 

όμιλος παράγει, προωθεί, πωλεί και διανέμει προϊόντα υγιεινής (branded) 

περιλαμβανομένων αρωμάτων, καλλυντικών βαφών, προϊόντων περιποίησης 

μαλλιών, όπως επίσης προϊόντων περιποίησης δέρματος και σώματος. Τα 

προϊόντα που προσφέρει περιλαμβάνουν τα αρώματα σώματος υπό τις 

εμπορικές επωνυμίες adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, 

Lacoste, Marc Jacobs και Playboy καθώς και επωνυμίες καλλυντικών βαφών 

όπως οι Bourjois, Cover Girl, Max Factor, OPI, Rimmel και Sally Hansen. 

 Στόχο στην παρούσα πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η άδειας εκμετάλλευσης 

σειράς καλλυντικών προϊόντων. Οι κατηγορίες προϊόντων οι οποίες αποτελούν 

το αντικείμενο της άδειας εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν αριθμό αρωμάτων και 

καλλυντικών προϊόντων που προωθούνται κάτω από την επωνυμία Burberry/ 

Αδειοδοτημένα προϊόντα, περιλαμβανομένων αρωμάτων σώματος, κολονιών, 

προϊόντων περιποίησης δέρματος, σώματος και προσώπου, μακιγιάζ και 

αρωμάτων χώρου.   

Ο αδειοδότης στην παρούσα πράξη είναι η εταιρεία Burberry Limited, η οποία 

ανήκει στην Burberry Group Plc (στο εξής η «Burberry»). Ο όμιλος Burberry 

δραστηριοποιείται ανά το παγκόσμιο στην κατασκευή προϊόντων πολυτελείας, 

στη λιανική πώληση και στη χονδρική εμπορία προϊόντων με την επωνυμία 

Burberry. 

Στις 05/04/2017, 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 13/04/2017, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου.  

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

προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 21/4/2017, 



3 
 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της 

υπό εξέτασης συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26/04/2017 μετά από 

μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, 

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 Συμφωνίας […..] και της 

Συμφωνίας […..] (μαζί καλούμενες ως οι «Συμφωνίες»). Βάσει της Deed of Licence, η 

Coty μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Coty Geneva Sarl Versoix, θα αποκτήσει τις 

δραστηριότητες που μέχρι σήμερα εκτελούνταν από την Burberry και θα εμπορεύεται 

τα Αδειοδοτημένα Προϊόντα ως αυτά ορίζονται στο Deed of License.  

Οι βασικοί όροι της διευθέτησης αδειοδότησης εκτίθενται πιο κάτω:  

[…..] 

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.  

H Επιτροπή για σκοπούς εξέτασης του άρθρου 6 άνλησε καθοδήγηση από την 

Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας 

βάσει του Κανονισμού αριθ.139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008C 95/01) (στο εξής η «Κωδικοποιημένη 

Ανακοίνωση») η οποία καταγράφει τα ακόλουθα: 

“(24)[….] Η πράξη που περιορίζεται σε άυλα στοιχεία του ενεργητικού, όπως 

σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι αποτελεί συγκέντρωση, εάν τα στοιχεία αυτά 

συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα με κύκλο εργασιών στην αγορά. Σε 

κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση αδειών εκμετάλλευσης για σήματα, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς επιπλέον στοιχεία 

ενεργητικού μπορεί να πληροί τα κριτήρια αυτά, μόνο εάν οι άδειες 

εκμετάλλευσης είναι αποκλειστικές, τουλάχιστον για ορισμένη εδαφική 

περιοχή, και η μεταβίβαση τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της 

δραστηριότητας που παράγει κύκλο εργασιών.» 

Επιπρόσθετα, βάσει της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης, η χορήγηση και η 
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μεταβίβαση αδειών εκμετάλευσης και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποτελεί 

συγκέντρωση μόνο εάν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Μόνο αυτού του είδους οι συμβάσεις 

μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα διαθρωτική μεταβολή στην αγορά. […..] 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, βάσει του Deed of Licence, η Coty μέσω της 

θυγατρικής της εταιρείας Coty Geneva Sarl Versoix, θα αποκτήσει τις δραστηριότητες 

που μέχρι σήμερα εκτελούνταν από την Burberry και θα εμπορεύεται τα 

Αδειοδοτημένα Προϊόντα ως αυτά ορίζονται στο Deed of License. Βάσει του Deed of 

License, η άδεια εκμετάλλευσης που θα αποκτήσει η Coty θα είναι αποκλειστική υπό 

την έννοια ότι ο όμιλος Burberry ή οποιοιδήποτε τρίτοι δεν θα μπορούν κατά την 

διάρκεια των Συμφωνιών να παράγουν, διανέμουν ή να πωλούν τα Αδειοδοτημένα 

Προϊόντα. […..] 

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 συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης 

βάσης του Στόχου, από αποκλειστικό έλεγχο από την Burberry σε αποκλειστικό 

έλεγχο από την Coty. 

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 της Coty ανήλθε περίπου στα […..] για 

το οικονομικό έτος 2015/2016 το οποίο έληξε στις 30/6/2016, ενώ ο συνολικός 

κύκλος εργασιών του στόχου ήταν […..] για το οικονομικό έτος 2015/2016, το οποίο 

έληξε στις 31/3/2016. 

Επίσης, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η Coty, 

διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, με κύκλο εργασιών που ανέρχεται περίπου στα […..]. Επίσης, ο 

Στόχος διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, με κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα […..]. 

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 
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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 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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ο Στόχος περιλαμβάνει αριθμό αρωμάτων και 

καλλυντικών προϊόντων που προωθούνται κάτω από την επωνυμία Burberry, 

περιλαμβανομένων αρωμάτων σώματος, κολονιών, προϊόντων περιποίησης 

δέρματος, σώματος και προσώπου, μακιγιάζ και αρώματων χώρου.  

Η Coty είναι κατασκευαστής καλλυντικών προϊόντων. Ο όμιλος Coty παράγει, 

προωθεί, πωλεί και διανέμει προϊόντα υγιεινής μάρκας (branded) περιλαμβανομένων 

αρωμάτων, καλλυντικών βαφών, προϊόντων περιποίησης μαλλιών, όπως επίσης 

προϊόντων περιποίησης δέρματος και σώματος. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος Coty προμηθεύει τα αρώματα πολυτελείας που 

περιλαμβάνουν τις επωνυμίες Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, 

Cerruti, Chloé, Davidoff, Escada, Gucci, Hugo Boss, Jil Sander, Joop!, Lacoste, Miu 

Miu, Roberto Cavalli, Marc Jacobs και Vera Wang.  Η Coty επίσης διαθέτει τα 

«αρώματα ευρείας κατανάλωσης» με τις  επωνυμίες: adidas, Bruno Banani, Guess, 

James Bond, Playboy and Mexx και τις επωνυμίες celebrity mass αρώματων 

Beyoncė, David Beckham, Enrique Iglesias, Gabriela Sabatini, Katy Perry […..]. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις σχετικές αγορές στις οποίες δύναται να 

προκύψει οριζόντια, κάθετη ή γειτονική σχέση. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών ορίζεται α) η αγορά 

αρωμάτων πολυτελείας για άντρες και β) η αγορά αρωμάτων πολυτελείας για 

γυναίκες.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά για όλες τις σχετικές 

αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Στην υπό εξέταση υπόθεση, προκύπτει οριζόντια σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων  καθότι  δραστηριότητες τους στην Κύπρο επικαλύπτονται σε ότι 

αφορά την αγορά αρωμάτων. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη εκτιμούν ότι το μερίδιο αγοράς της Coty στην σχετική αγορά 

(α) αρωμάτων πολυτελείας για άντρες και β) αρωμάτων πολυτελείας για γυναίκες 

στην Κύπρο για το 2016 ανήλθε στο [10-20%] και στις δύο αγορές, ενώ της Burberry 

ανήλθε για το ίδιο έτος στο [0-5%]. Διαφαίνεται ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ανέρχεται στο [20-30%]. Η Επιτροπή διαπιστώνει 

ότι υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο στις αγορές ανδρικών 

αρωμάτων πολυτελείας και γυναικείων αρωμάτων πολυτελείας, καθότι τα μερίδια των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων ξεπερνούν το όριο του 15% που τίθεται στο Παράρτημα 

Ι του Νόμου. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συμβατότητας 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου.  

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη της 

και εκτίμησε ιδιαίτερα τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόμενες 

αγορές και το δείκτη ΗΗΙ, τη διάρθρωση της αγοράς, τη χρηματοοικονομική δύναμη 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις 

προσφοράς και ζήτησης, την αναμενόμενη ανάπτυξη της ζήτησης, τους φραγμούς 

εισόδου και τα συμφέροντα των καταναλωτών.  

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 Δημοκρατία 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 ότι υπάρχει οριζόντια επικάλυψη στην παρούσα 

πράξη συγκέντρωσης η οποία δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε ανησυχία για τον 

ανταγωνισμό στις επηρεαζόμενες αγορές των ανδρικών αρωμάτων πολυτελείας και 

των γυναικείων αρωμάτων πολυτελείας στην Κύπρο.  
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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 


