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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 9/2022 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.022.003 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Elpro Group AG από την Robert Bosch GmbH, μέσω της   

Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG 

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: 22 Φεβρουαρίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή την 1η Φεβρουαρίου 2022, από την εταιρεία Robert 

Bosch Internationale Beteiligungen AG (στο εξής η «RBINT»), 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 Robert Bosch 

GmbH, μητρική του ομίλου Bosch, (στο εξής η "Bosch"), μέσω της RBINT, προτίθεται 

να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Elpro Group AG (στο εξής η «Elpro» ή ο 

«Στόχος»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG που είναι μία ιδιωτική 

μετοχική εταιρεία δεόντως συστημμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Ελβετίας. Η RBINT είναι ιθύνουσα εταιρεία και ανήκει εξ ολοκλήρου στην 

Robert Bosch GmbH ("Bosch"), η οποία είναι η μητρική οντότητα του Oμίλου 

Bosch (στο εξής "Bosch Group").  

Ο Όμιλος Bosch προμηθεύει τεχνολογία και υπηρεσίες για την 

αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία βιομηχανικής τεχνολογίας, 

καταναλωτικών αγαθών και ενέργειας και της βιομηχανίας κατασκευαστικής 

τεχνολογίας σε παγκόσμια βάση. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του είναι 

πρωτίστως χωρισμένες στους ακόλουθους τέσσερεις επιχειρηματικούς τομείς:  

Λύσεις Κινητικότητας, Βιομηχανική Τεχνολογία, Καταναλωτικά Αγαθά και 

Τεχνολογία Ενέργειας και Κατασκευής. Μέσα από τους πιο πάνω 

επιχειρηματικούς τομείς, ο Όμιλος Bosch δραστηριοποιείται στον τομέα 

υπηρεσιών παρακολούθησης (‘monitoring service business’).  

 Η Elpro Group AG που είναι μια ιδιωτική μετοχική εταιρεία που έχει συσταθεί 

σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας. Η Elpro Group AG μαζί με τις 

θυγατρικές της  αποτελούν τον Όμιλο Elpro. O εν λόγω Όμιλος είναι κυρίως 

ένας παροχέας πλήρων υπηρεσιών λύσεων παρακολούθησης, 

ενεργοποιημένες αναφορικά με αλυσίδες προμήθειας ελεγχόμενες από την 

θερμοκρασία, στις βιομηχανίες φαρμακευτικής, φροντίδας υγείας και 

βιοεπιστημών.  

 

Στις 3 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 11 Φεβρουαρίου 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 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς 

την Επιτροπή με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2022, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 
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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 Πώλησης και 

Αγοράς (στο εξής η «ΣΠΑ») [………]1 , η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ της 

RBINT, ως η Αγοράστρια και διαφόρων Πωλητών. Όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, 

η Αγοράστρια θα αποκτήσει το 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Elpro. 

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 Bosch, όλου του μετοχικού 

κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου επί της Elpro. 

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 

Bosch, μέσω της RBINT. 

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 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020, του Ομίλου Bosch παγκόσμια ανήλθε 

περίπου στα €71.494 εκατομμύρια και για το έτος 2020, του Ομίλου Elpro ανήλθε 

περίπου στα €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

 
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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με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

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

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Bosch στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους 2020, ήταν περίπου €[………]. Ο Όμιλος Elpro στην Κύπρο 

είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου €[………]. 

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 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. 

Ο Όμιλος Bosch προμηθεύει τεχνολογία και υπηρεσίες για την αυτοκινητοβιομηχανία, 

τη βιομηχανία βιομηχανικής τεχνολογίας, καταναλωτικών αγαθών και ενέργειας και 

της βιομηχανίας κατασκευαστικής τεχνολογίας σε παγκόσμια βάση. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της είναι πρωτίστως χωρισμένες στους ακόλουθους 

τέσσερεις επιχειρηματικούς τομείς:  

Λύσεις Κινητικότητας: ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, πολυμέσα αυτοκινήτων, έλεγχος 

συστημάτων αμαξώματος, συστήματα βενζίνης και πετρελαίου, ηλεκτρικές κινήσεις, 

κινητήρες εκκίνησης και γεννήτριες, τιμόνια αυτοκινήτων και διάφορα προϊόντα για 

την αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων,  

Βιομηχανική Τεχνολογία: τεχνολογία κίνησης και ελέγχου και τεχνολογία 

συσκευασίας,  

Καταναλωτικά Αγαθά: ηλεκτρικά εργαλεία και οικιακές συσκευές, και 

Τεχνολογία Ενέργειας και Κατασκευής: συστήματα ασφαλείας και θερμοτεχνολογία. 

 

Στον τομέα υπηρεσιών παρακολούθησης (‘monitoring service business’), ο Όμιλος 

Bosch δραστηριοποιείται:  



Λ.Χ. Α.Κ. Π.Ο. Α.Α.Π. Π.Π.Χ. 

5 

 

 

στην παροχή λύσεων παρακολούθησης στον κατασκευαστικό τομέα (όπως 

ανελκυστήρες, θέρμανση),  

στην παροχή λύσεων παρακολούθησης εντός του τομέα διοικητικής 

υποστήριξης (‘logistics’) (όπως την παρακολούθηση προϊόντων μεγάλης 

αξίας) και  

στη Λειτουργία ενός δικτύου πιστοποιημένων ιδιωτικών κέντρων 

παρακολούθησης στην Γερμανία. 

 

Ο Όμιλος Elpro προσφέρει τις ακόλουθες λύσεις στον τομέα των υπηρεσιών 

παρακολούθησης (αυτές οι λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες 

εφαρμογές εντός και εκτός της φαρμακευτικής βιομηχανίας): 

(α) Λύσεις παρακολούθησης Ψυχρής Αλυσίδας (‘Cold chain’) (μεταφοράς προϊόντων 

με έλεγχο θερμοκρασίας). Ο Όμιλος Elpro παρέχει λύσεις και υπηρεσίες που 

επιτρέπουν μια αλυσίδα προμήθειας που απαιτεί ένα περιβάλλον με σταθερή και 

ελεγχόμενη θερμοκρασία για προϊόντα που είναι ευαίσθητα στην έκθεση σε 

παραλλαγές θερμοκρασίας, καθώς επίσης και στο τίναγμα, στην κλίση, στις δονήσεις 

και το φως. Ο Όμιλος Elpro προσφέρει υπηρεσίες που επιτρέπουν σε κάποιον να 

παρακολουθήσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την παραγωγή του προϊόντος 

μέχρι την παράδοση, παρέχοντας στους πελάτες πληροφορίες κατά πόσο η αλυσίδα 

ψυχρής θερμοκρασίας έχει διατηρηθεί. Το πάγιο ενεργητικό (π.χ. αποθήκη, 

παραγωγή, εξοπλισμός) και κινητό ενεργητικό (π.χ. εμπορευματοκιβώτια, φορτηγά) 

είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες που στέλνουν δεδομένα πραγματικού χρόνου σε 

μια πλατφόρμα cloud-based (βασισμένη σε ένα διαδικτυακό σύννεφο). Οι πελάτες 

μπορούν να παραλάβουν πληροφορίες και άμεση απόδειξη συμμόρφωσης στο 

τελικό σημείο παράδοσης του προϊόντος μέσω λύσεων που προσφέρονται από τον 

Όμιλο Elpro. Για παράδειγμα, ο Όμιλος Elpro προσφέρει λύσεις εντοπισμού φορτίου 

ψυγείου, παρέχοντας δεδομένα πραγματικού χρόνου για εντοπισμό και κατάσταση 

φορτίου (όπως θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, κλπ.), καθώς επίσης και κανονισμούς-

έγγραφα συμμόρφωσης της κατάστασης του φορτίου κατά την διάρκεια της 

μεταφοράς και αποθήκευσης κατά την μεταφορά.  

(β) Παρακολούθηση δωματίων και εξοπλισμού. Ο Όμιλος Elpro προσφέρει λύσεις 

παρακολούθησης για την παρακολούθηση δωματίων και εξοπλισμού. Η διατήρηση 

ακριβών θερμοκρασιών είναι βασική για την ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων 

και των τροφίμων, καθώς επίσης και πολλών άλλων προϊόντων και βιομηχανικών 
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επεξεργασιών. Η διαφύλαξη της κατάλληλης κατάστασης και βαθμονόμησης του 

εξοπλισμού και αισθητήρων καταγραφής δεδομένων θερμοκρασίας εντός των 

ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, καταψυκτών υπερβολικά χαμηλών θερμοκρασιών ULT 

(Ultra Low Temperature), εμπορευματοκιβωτίων cryo ή θερμοκοιτίδων είναι κρίσιμη 

για την καθημερινή εργασία στα χημικά εργαστήρια κατά την εκτέλεση της 

επεξεργασίας, ανάλυσης ή αποθήκευσης. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση της 

θερμοκρασίας του εξοπλισμού των εργαστηρίων είναι σημαντική για την 

πραγματοποίηση ακριβούς ανάλυσης, ιχνηλασιμότητας και συμμόρφωσης με τεχνικά 

πρότυπα και προδιαγραφές. 

(γ) Υπηρεσίες κατευθυντηρίων γραμμών ποιότητας και κανονισμών (‘GxP Services’), 

Συμβουλευτική και βαθμονόμηση. Ο Όμιλος Elpro παρέχει υπηρεσίες για την 

εκτέλεση κατευθυντηρίων γραμμών ποιότητας «καλής πρακτικής» και κανονισμούς 

που εφαρμόζονται στις προαναφερόμενες υπηρεσίες (ούτω-καλουμένων ‘GxP 

services’). Επιπλέον, ο Όμιλος Elpro παρέχει καταγραφείς τελευταίας τεχνολογίας και 

πολύπλοκα συστήματα παρακολούθησης με έξυπνες λύσεις βάσεις δεδομένων.  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά (α) την αγορά για 

λύσεις παρακολούθησης ψυχρής αλυσίδας ή λύσεις εντοπισμού και 

παρακολούθησης ψυχρής αλυσίδας στις φαρμακοβιομηχανίες, τις βιομηχανίες 

φροντίδας υγείας και βιοεπιστήμης και (β) την αγορά για λύσεις παρακολούθησης για 

την παρακολούθηση δωματίων και εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε 

ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Bosch στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν το 2020 από 

[………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε σχέση με (α) την 

αγορά για λύσεις παρακολούθησης ψυχρής αλυσίδας ή λύσεις εντοπισμού και 

παρακολούθησης ψυχρής αλυσίδας στις φαρμακοβιομηχανίες, τις βιομηχανίες 

φροντίδας υγείας και βιοεπιστήμης και (β) την αγορά για λύσεις παρακολούθησης για 

την παρακολούθηση δωματίων και εξοπλισμού, οι οποίοι είναι οι τομείς στους 
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οποίους ο Όμιλος Elpro είναι ενεργός. Συνεπώς, δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη 

μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου Bosch και του Στόχου στην Κύπρο. 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

κάθετες σχέσεις μεταξύ τoυ Ομίλου Bosch και του Στόχου στην Κύπρο. [………] 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά ως αυτή 

ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 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 

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 

 

 

_________________________ 
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Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 


