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ΑΠΟΦΑΣΗ
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»)
στις 23 Οκτωβρίου 2013, από την εταιρεία Aenova Holding Gmbh (στο εξής η «Aenova
Holding»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των
Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο
«Νόμος»).
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, τα ιδιωτικά
επενδυτικά κεφαλαία BC […..] 1 έμμεσα, μέσω της εταιρείας Aenova Holding, θα
εξαγοράσουν την εταιρεία Haupt Pharma AG (στο εξής η «Haupt Pharma»), πλην των
θυγατρικών της εταιρειών Haupt Pharma Latina S.r.l., Haupt Pharma Livron S.A.S.
(Γαλλία) και της […..].
Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:
•

Η αγοράστρια εταιρεία Aenova Holding που αποτελεί εταιρεία δεόντως
εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και δραστηριοποιείται
στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής και υγειονομικής
περίθαλψης, και ειδικότερα των μηχανισμών χορήγησης δια στόματος στερεάς
δοσολογίας (solid oral dosage delivery mechanisms). Συγκεκριμένα, η Aenova
Holding αποτελεί εταιρεία με σύμβαση “CDMO” 2 (Contract Development and
Manufacturing

Organisation)

η

οποία

παρέχει

υπηρεσίες

ανάπτυξης,

κατασκευής, συσκευασίας, μεταφοράς, διανομής και σχετικές υπηρεσίες για
φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής. Επιπλέον, ο όμιλος Aenova Holding
παρέχει υπηρεσίες σχετικές με μηχανισμούς χορήγησης ημι-στερεάς (semi-solid)
και υγρής (liquid dosage) δοσολογίας.
•

H Haupt Pharma που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους
νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί τη μητρική εταιρεία του
ομίλου Haupt Pharma που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή
φαρμακευτικών

προϊόντων.

Ο

κύριος

τομέας

δραστηριοποίησης

της

στοχευόμενης εταιρείας βρίσκεται στον τομέα παραγωγής με σύβαση “CDMO”
φαρμάκων σε στερεά, ημι-στερεά και υγρή μορφή και συναφών υπηρεσιών.
Στις 24 Οκτωβρίου 2013, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
ενημερώθηκε με σχετική επιστολή σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση
των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου.

Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη
συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το
σύμβολο [....].
2
Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, η έννοια της σύμβασης «CDMO» υποδηλοί ότι η εταιρεία με αυτού του
είδους σύμβαση παρέχει επίσης υπηρεσίες ανάπτυξης σχετικά με φαρμακευτικά / υγειονομικής περίθαλψης
τελικά προϊόντα.
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Στις 15 Νοεμβρίου 2013 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 13(3) του Νόμου.
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 28 Νοεμβρίου 2013, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως
προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.
Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013 μετά από
μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, 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 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 Αγοράς
Μετοχών ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013 (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ των
εταιρειών Aenova Holding, INVITA AG, MVB Consult GmbH και του κ. Otto Prange 3. Η
Συμφωνία αφορά την απόκτηση όλου του μετοχικού κεφαλαίου της Haupt Pharma που
κατέχεται σήμερα από την INVITA AG και την MVB Consult GmbH (στο εξής οι
«Πωλητές»). Συγκεκριμένα τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφαλαία BC […..], θα εξαγοράσουν
έμμεσα, μέσω της αγοράστριας εταιρείας Aenova Holding, την εταιρεία Haupt Pharma
περιλαμβανομένων των θυγατρικών της, εξαιρουμένων όμως των εταιρειών Haupt
Pharma Latina S.r.l. (θυγατρική της στην Ιταλία), Haupt Pharma Livron S.A.S. (θυγατρική
της στη Γαλλία) και της […..], από τις INVITA AG και MVB Consult GmbH.
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 4 του Νόμου.
Με την ολοκλήρωση της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, οι πωλητές INVITA AG και
MVB Consult GmbH θα πωλήσουν στην αγοράστρια εταιρεία Aenova Holding όλη τη
μετοχική τους συμμετοχή στη στοχευόμενη εταιρεία Haupt Pharma, η οποία αποτελεί το
[…..]% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας. Συγκεκριμένα η INVITA AG
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Σημειώνεται ότι, ο κ. Otto Prange, […..].
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κατέχει το […..]% και η MVB Consult GmbH το […..]%. Το υπόλοιπο […..]% ανήκει στην
ίδια τη Haupt Pharma. Με βάση τη Συμφωνία, αυτό το […..]% του μετοχικού κεφαλαίου
θα διαγραφεί και επομένως η Aenova Holding με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης
συναλλαγής θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της Haupt Pharma.
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 4 (1) (β) του Νόμου, καθότι υπάρχει αλλαγή ιδιοκτησίας ελέγχου επί μόνιμης
βάσης της εταιρείας Haupt Pharma, ήτοι από αποκλειστικό έλεγχο της από τις INVITA
AG και MVB Consult GmbH σε αποκλειστικό έλεγχο της από την Aenova Holding.
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 για τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια BC
Funds, στα οποία ανήκει η αγοράστρια εταιρεία Aenova Holding, για το έτος 2012 ήταν
€[…..], ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου Haupt Pharma εξαιρουμένων
των εταιρειών Haupt Pharma Latina S.r.l., Haupt Pharma Livron S.A.S.και […..], για το
έτος 2012 ήταν €[…..].
Τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν στην κοινοποίηση τους ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια BC Funds διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της
Κυπριακής Δημοκρατίας, με κύκλο εργασιών για το έτος 2012 περίπου €[…..] 4 , εκ των
οποίων οι €[…..] αφορούν την εταιρεία Aenova Holding.
Η στοχευόμενη εταιρεία Haupt Pharma, ως ιθύνουσα εταιρεία (holding company) δεν
πραγματοποιεί κύκλο εργασιών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο
όμιλος εταιρειών Haupt Pharma παρόλα αυτά, μέσω τριών θυγατρικών του εταιρειών,
Ο κύκλος εργασιών προκύπτει από προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν στην Κύπρο, σύμφωνα με την
Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/ C 95/01), παράγραφος 196 και
197.
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διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας,
με κύκλο εργασιών €[…..] για το έτος 2012. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών προέρχεται από
τις […..] και αφορά προϊόντα που παραδόθηκαν στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της
συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά,
τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει
των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη
δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της
Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο
12 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 συγκέντρωση, η στοχευόμενη εταιρεία Haupt Pharma δραστηριοποιείται
κυρίως στον τομέα παραγωγής με σύμβαση “CDMO” φαρμάκων σε στερεά, ημι-στερεά
και υγρή μορφή και συναφών υπηρεσιών και στον τομέα παραγωγής μηχανισμών
χορήγησης δοσολογίας και σχετικές υπηρεσίες για κτηνιατρικές επιχειρήσεις. Η
αγοράστρια εταιρεία Aenova Holding είναι εταιρεία ανάπτυξης και παραγωγής με
σύμβαση “CDMO” στον τομέα προϊόντων φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης
και ειδικότερα των μηχανισμών χορήγησης δια στόματος στερεάς δοσολογίας.
Επιπλέον, ο όμιλος Aenova Holding παρέχει υπηρεσίες σχετικές με μηχανισμούς
χορήγησης ημι-στερεάς και υγρής δοσολογίας.
Η Επιτροπή στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αντλώντας καθοδήγηση από
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5 κατέληξε συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω ότι για
σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης η σχετική αγορά
προϊόντος/υπηρεσιών είναι η αγορά (1) της παραγωγής και της προμήθειας μηχανισμών
χορήγησης στερεών δια στόματος δοσολογίας και συναφών υπηρεσιών, (2) της
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παραγωγής και της προμήθειας μηχανισμών χορήγησης ημί-στερεάς δια στόματος
δοσολογίας και συναφών υπηρεσιών, (3) της παραγωγής και της προμήθειας
μηχανισμών χορήγησης υγρής δοσολογίας και συναφών υπηρεσιών και (4) της
παραγωγής και της προμήθειας μηχανισμών χορήγησης δοσολογίας και συναφών
υπηρεσιών για κτηνιατρικές επιχειρήσεις.
Η Επιτροπή στην υπό εξέταση υπόθεση αναφορικά με τις πιο πάνω σχετικές αγορές
προϊόντων/ υπηρεσιών, καταλήγει ότι ακόμα και με το στενότερο ή ευρύτερο ορισμό της
σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν διαφοροποιείται η αξιολόγηση της συγκέντρωσης, είτε
σε οριζόντιο επίπεδο είτε λόγω της ύπαρξης κάθετων σχέσεων, σε οποιαδήποτε σχετική
αγορά εντός της Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, ο καθορισμός της γεωγραφικής αγοράς στην
προκειμένη περίπτωση παραμένει ανοικτός.
Εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβανομένου υπόψη τις δραστηριότητες τόσο της
αγοράστριας όσο και της στοχευόμενης εταιρείας, δημιουργείται οριζόντια σχέση μεταξύ
των δύο μερών στις δύο από τις τέσσερις σχετικές αγορές και συγκεκριμένα στις αγορές
(α) παραγωγής και προμήθειας μηχανισμών χορήγησης στερεάς δια στόματος
δοσολογίας και συναφών υπηρεσιών και (β) παραγωγής και της προμήθειας
μηχανισμών χορήγησης ημί-στερεάς δια στόματος δοσολογίας και συναφών υπηρεσιών.
Παρόλο που δημιουργείται οριζόντια σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σε δύο
σχετικές αγορές εντός της επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή ο κύκλος
εργασιών της στοχευόμενης εταιρείας που θα προστεθεί στον κύκλο εργασιών της
αγοράστριας, είναι αμελητέο ποσό και συγκεκριμένα ποσό ύψους περίπου €[…..], η
Επιτροπή καταλήγει ότι η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα επηρεάσει με
οποιοδήποτε τρόπο την αγορά.
Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, στην προκείμενη περίπτωση δεν
προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά 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 και
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση
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ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης
δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και συνεπώς, η υπό
εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της με
την ανταγωνιστική αγορά.
Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα
αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή
συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
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