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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 76/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.055 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου 

της Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ από Εταιρείες 

Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, μέσω της Hellenic Healthcare        

Holding (Cyprus) Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 3 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2021, από την εταιρεία Hellenic 

Healthcare Holding (Cyprus) Ltd (στο εξής η «HHH»), 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 Εταιρείες 

Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, μέσω της Hellenic Healthcare Holding 

(Cyprus) Ltd, προτίθενται να αποκτήσουν μετοχικό κεφάλαιο της Απολλώνειο 

Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής «Απολλώνειο» ή ο «Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η HHH που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε με 

σκοπό την απόκτηση ελέγχου του Απολλωνείου. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει 

στη Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. (στο εξής η «Hellenic 

Healthcare») και συνιστά μέρος των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των 

Κεφαλαίων CVC και κατ’ επέκταση του Δικτύου της CVC. 

Η Hellenic Healthcare, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελλάδας και είναι μέλος του ομίλου HHG. Ο όμιλος HHG 

δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας. 

Το Δίκτυο CVC περιλαμβάνει τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (CVC) 

και τις θυγατρικές της και τη CVC Capital Partners Advisory Group Holdings 

Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι μη εισηγμένες εταιρείες, οι 

δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών 

συμβουλών ή/και τη διαχείριση επενδύσεων για λογαριασμό διαφόρων 

επενδυτικών κεφαλαίων και πλατφόρμων (στο εξής τα “Κεφάλαια CVC”). Το 

Δίκτυο CVC παρέχει επενδυτικές συμβουλές και διαχειρίζεται επενδύσεις για 

λογαριασμό των Κεφαλαίων CVC. Ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε 

σχέση με εξαγορές και αναζητά συνεχώς νέες επενδυτικές ευκαιρίες και 

αναπτύσει υφιστάμενες επενδύσεις των Κεφαλαίων CVC. Τα Κεφάλαια CVC 

κατέχουν συμμετοχές σε διάφορες εταιρείες που ανήκουν σε διαφορετικούς 

κλάδους, κυρίως στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στην περιοχή της Ασίας-

Ειρηνικού (οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC). 

Κάποιες από τις εταιρείες του ομίλου CVC δραστηριοποιούνται στο 

φαρμακευτικό και ιατρικό τομέα. Συγκεκριμένα,  

• Η εταιρεία DFE PHARMA, ασχολείται με την παραγωγή έκδοχων 

βασισμένων στη λακτόζη (lactose based excipients). Τα εν λόγω έκδοχα 

βοηθούν στο να διατηρούν σε στερεά μορφή ένα χάπι. Δεν έχουν δραστικές 

ουσίες όπως άλλες πρώτες ύλες φαρμακευτικών προϊόντων. Τα εν λόγω 

προϊόντα προμηθεύονται σε φαρμακοβιομηχανίες και όχι σε νοσοκομεία ή 

ασθενείς ή τελικούς χρήστες και αφορούν στην παραγωγή όλων των ειδών 

φαρμάκων σε μορφή χαπιού.  



3 

 

• Η εταιρεία SEBIA, εταιρεία του ομίλου με έδρα τη Γαλλία προσφέρει 

κυρίως όργανα και αντιδραστήρια κλινικής χημείας (clinical chemistry). Τα 

όργανα της Sebia χρησιμοποιούν μία διαδικασία που αναφέρεται ως 

ηλεκτροφόρηση που επιτρέπει την ανάλυση των πρωτεϊνών και επιτρέπει 

στους κλινικούς ιατρούς να παρέχουν διαγνωστικά για διάφορες ασθένειες, 

όπως καρκίνους του ανοσοποιητικού συστήματος, ανεπάρκειες 

αιμοσφαιρίνης και άλλες, όπως ο αλκοολισμός. Η Sebia δραστηριοποιείται 

στις ακόλουθες παγκόσμιες Ταξινομήσεις In Vitro Διαγνωστικών (Global 

InVitro Diagnostic Classifications) («GIVD»): 

(α) Kλινική χημεία (clinical chemistry)  

(β) ανοσοχημεία (immune chemistry)  

(γ) αιματολογία ιμόσταση / ανοσοαιματολογία / ιστολογία / κυτταρολογία / 

haematology / haemostasis / immunohematology / histology / cytology) 

• Η εταιρεία RECORDATI ασχολείται με την κατασκευή των φαρμάκων: 

ZANEDIP, COMBO, UROREC, PROCOGLYVENOL, BETALOC, CLEENEMA 

και CITRAFLEET. 

 Το Απολλώνειο που είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικού 

νοσηλευτηρίου στην Κύπρο. 

Οι δραστηριότητες του Απολλωνείου αφορούν στην παροχή υπηρεσιών 

ιδιωτικού νοσηλευτηρίου σε πελάτες στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, το 

Απολλώνειο διαθέτει Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών που 

λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο για καλύτερη και άμεση 

φροντίδα των επειγόντων περιστατικών. Το Απολλώνειο Νοσοκομείο 

προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών 24ωρης εξυπηρέτησης σε όλη την 

Κύπρο. Το εν λόγω ιδιωτικό νοσοκομείο κατέχει Αγγειοχειρουργικό Κέντρο, 

Αιμοδυναμικό Τμήμα ως αναπόσπαστο και οργανικό τμήμα της καρδιολογικής 

κλινικής. Το κέντρο προσφέρει Διαγνωστικές, Παρεμβατικές και Θεραπευτικές 

Υπηρεσίες. Επίσης στο Απολλώνειο βρίσκεται Ακτινολογικό Tμήμα,  

Ενδοσκοπικό Τμήμα, Κλινικό Εργαστήριο, Παθολογικό Τμήμα, Τμήμα 

Χειρουργικής, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων, Μαιευτικό / 

Γυναικολογικό Τμήμα και Καρδιοχειρουργικό Τμήμα. Στο Νοσοκομείο υπάρχει 
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Επιτροπή Λοιμώξεων με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

όπου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Απολλώνειο είναι ενταγμένο στο Γενικό 

Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στις 19 Οκτωβρίου 2021, 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 29 Οκτωβρίου 2021, 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 1η Δεκεμβρίου 2021, 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 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 των πιο κάτω κύριων 

συμφωνιών:  

(i) Συμφωνία «Agreement for Sale of Shares and Transmission of Offer to Other 

Members» η οποία υπογράφηκε στις 14/10/2021 (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ 

των Κύριων Μετόχων, μαζί ως οι Πωλητές, και της HHH, ενεργώντας ως ο 

Αγοραστής.  

Βάσει της εν λόγω συμφωνίας, οι Κύριοι Μέτοχοι συμφώνησαν να μεταβιβάσουν όλες 

τις μετοχές τους στην ΗΗΗ, νοουμένου, μεταξύ άλλων, ότι ποσοστό τουλάχιστον 
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[………]1% των μετόχων που κατέχουν το συνολικό εκδοθέν κεφάλαιο του 

Απολλώνειου, αποδεχτούν την προσφορά της ΗΗΗ βάσει των όρων της Συμφωνίας. 

(ii) Συνομολόγηση της Συμφωνίας Δέσμευσης με ιατρούς που κατέχουν Συμφωνία 

ή/και προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στο Απολλώνειο, «Mutual Undertakings 

Agreement» (στο εξής η «MUA»), μεταξύ της ΗΗΗ και τους ιατρούς που 

προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του Απολλώνειου [………].   

(iii) Την πρόταση της HHH προς όλους τους μετόχους του Απολλωνείου «Offer for 

the Acquisition of up to the Entire Share Capital of the Company» (στο εξής η 

«Πρόταση») η οποία ακόμα δεν έχει υποβληθεί και η υποβολή της οποίας τελεί υπό 

την αίρεση της ολοκλήρωσης της Συμφωνίας. Η Πρόταση εμπεριέχει όλη τη 

διαδικασία και τους μηχανισμούς για την απόκτηση του ολικού εκδομένου μετοχικού 

κεφαλαίου του Απολλωνείου, καθώς επίσης όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει 

να ικανοποιηθούν για να μπορούν τα μέρη να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της 

συμφωνίας. 

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 του μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου 

από τα Κεφάλαια CVC, μέσω της Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Ltd. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η ΗΗΗ θα αποκτήσει τον έλεγχο του 

Απολλώνειου, μέσω της απόκτησης πέραν του πενήντα τοις εκατό (50%) του 

μετοχικού του κεφαλαίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Απολλώνειου, πράξη η 

οποία  συνιστά συγκέντρωση βάσει των προνοιών του Νόμου.  

Όπως προκύπτει από τη Συμφωνία, βάσει της προτεινόμενης συγκέντρωσης θα 

αποκτηθεί κατ’ ελάχιστον η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του Απολλώνειου 

από τα Κεφάλαια CVC, με απώτερο σκοπό την εξ’ ολοκλήρου απόκτηση όλου του 

μετοχικού κεφαλαίου και συνάμα τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης.   

Βάσει της παραγράφου 1(c)(iii) του Παραρτήματος 5 (Schedule 5) της Συμφωνίας, η 

ΗΗΗ θα έχει το δικαίωμα να διορίσει τα προτεινόμενα μέλη στο Διοικητικού 

 
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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Συμβουλίου του Απολλωνείου (σύμφωνα με τις πρόνοιες του μέγιστου αριθμού 

διευθυντών που περιέχονται στο καταστατικό του Απολλωνείου).  

Ως εκ τούτου, εν όψει όλων των πιο πάνω, η Προτεινόμενη Συγκέντρωση αφορά την 

απόκτηση τουλάχιστον της πλειοψηφίας των μετοχών του εκδομένου μετοχικού 

κεφαλαίου του Απολλωνείου, οι οποίες κατέχονται σήμερα από τους Κύριους 

Μέτοχους   του Απολλωνείου από την ΗΗΗ και την άσκηση ουσιώδους ελέγχου των 

δραστηριοτήτων του Απολλωνείου μέσω του ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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 

ΗΗΗ. 

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, της Hellenic Healthcare S.a.r.l. 

(μητρική της HHG) ανήλθε γύρω στα €[………] και, για το έτος 2020 και του Στόχου 

περίπου στα  €[………].  

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, 

 Για το έτος 2019, Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC πραγματοποίησαν 

κύκλο εργασιών περίπου €[………] στην Κυπριακή Δημοκρατία, από την προσφορά 

υπηρεσιών και/ή προϊόντων σε διάφορους τομείς όπως εμπορία καταναλωτικών 

προϊόντων, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων. 

Ο Στόχος, κατά το ίδιο οικονομικό έτος, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην 

Κύπρο ύψους €[………] από την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού νοσηλευτηρίου.  
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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. 

Οι δραστηριότητες του Απολλώνειου αφορούν στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού 

νοσηλευτηρίου σε πελάτες στην Κύπρο. Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων 

CVC δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό στην Ελλάδα αλλά στην Κύπρο δεν 

παρέχουν οποιεσδήποτε τέτοιες και/ή παρόμοιες υπηρεσίες και ο κύκλος εργασιών 

τους πηγάζει από άλλες δραστηριότητες.  

Ο όρος «ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας» περιλαμβάνει:   

• το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών που αποτελούν την δευτεροβάθμια φροντίδα 

υγείας και ειδικότερα τις γενικές κλινικές, τα κέντρα αποκατάστασης και 

αποθεραπείας, τις μαιευτικές κλινικές και τις ψυχιατρικές κλινικές.  

• Το σύνολο των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και πολυιατρείων που αποτελούν 

την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), χωρίς να εξετάζεται ο κλάδος των ιδιωτών 

ιατρών και οδοντιάτρων που διατηρούν προσωπικά ιατρεία. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά την αγορά Παροχής 

Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για την υπό αναφορά σχετική 

αγορά, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού 

νοσηλευτηρίου σε πελάτες στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, 

οι Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, καθώς και ο όμιλος HHG, δεν 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής επικράτειας στον ευρύτερο τομέα της 

παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών και/ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα 

και/ή δραστηριότητα και/ή υπηρεσία που παρέχει το Απολλώνειο στην Κύπρο.  

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού 

νοσηλευτηρίου στην Κύπρο. 

Αναφορικά με οποιαδήποτε ενδεχομένη κάθετη σχέση σημειώνεται ότι σύμφωνα με 

τα στοιχεία της κοινοποίησης, κάποιες από τις Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των 

Κεφαλαίων CVC παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της παραγωγής φαρμακευτικών 

προϊόντων (μέσω της εταιρείας Recordati), πώλησης ιατρικού εξοπλισμού και 

αντιδραστηρίων (μέσω της εταιρείας Sebia) και την παραγωγή εκδόχων με βάση την 

λακτόζη που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για να διατηρεί ένα χάπι σε στερεά 

μορφή (μέσω της εταιρείας DFE Pharma). 

Η εταιρεία DFE PHARMA, ασχολείται με την παραγωγή εκδοχών βασισμένων στη 

λακτόζη (lactose based excipients). Τα εν λόγω έκδοχα βοηθούν στο να διατηρούν 

σε στερεά μορφή ένα χάπι. Δεν έχουν δραστικές ουσίες όπως άλλες πρώτες ύλες 

φαρμακευτικών προϊόντων. Τα εν λόγω προϊόντα προμηθεύονται σε 

φαρμακοβιομηχανίες και όχι σε νοσοκομεία ή ασθενείς ή τελικούς χρήστες και 

αφορούν στην παραγωγή όλων των ειδών φαρμάκων σε μορφή χαπιού. Δεν 

προσφέρονται απευθείας σε νοσοκομειακές μονάδες ή σε ασθενείς ως φάρμακα ή 

άλλως πως, συνεπώς δεν έχουν σχέση με την παρούσα υπόθεση και/ή εξέταση που 

αφορά την παροχή νοσοκομειακών υπηρεσιών. Οι πελάτες της εν λόγω εταιρείας 

στην Κύπρο είναι οι φαρμακοβιομηχανίες REMEDICA, MEDOCHEMIE και 

ΝANOPHARM.  

Η εταιρεία SEBIA, εταιρεία του ομίλου με έδρα τη Γαλλία προσφέρει κυρίως όργανα 

και αντιδραστήρια κλινικής χημείας (clinical chemistry). Τα όργανα της Sebia 

χρησιμοποιούν μία διαδικασία που αναφέρεται ως ηλεκτροφόρηση που επιτρέπει την 

ανάλυση των πρωτεϊνών και επιτρέπει στους κλινικούς ιατρούς να παρέχουν 

διαγνωστικά για διάφορες ασθένειες, όπως καρκίνους του ανοσοποιητικού 

συστήματος, ανεπάρκειες αιμοσφαιρίνης και άλλες, όπως ο αλκοολισμός. Η Sebia 
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δραστηριοποιείται στις ακόλουθες παγκόσμιες Ταξινομήσεις In Vitro Διαγνωστικών 

(Global InVitro Diagnostic Classifications) («GIVD»): 

(α) Kλινική χημεία (clinical chemistry)  

(β) ανοσοχημεία (immune chemistry)  

(γ) αιματολογίαιμόσταση / ανοσοαιματολογία / ιστολογία / κυτταρολογία / 

haematology / haemostasis / immunohematology / histology / cytology). 

To Απολλώνειο σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν χρησιμοποιεί κανένα 

από τα πιο πάνω όργανα ή αντιδραστήρια καθότι όλες οι χημικές εξετάσεις δεν 

γίνονται από το Απολλώνειο αλλά από άλλο ιδιωτικό χημείο με το οποίο συμβάλλεται 

το Απολλώνειο για προσφορά υπηρεσιών ως ανεξάρτητος παροχέας των χημικών 

υπηρεσιών.  

Συνεπώς το Απολλώνειο δεν θεωρείται ότι είναι πελάτης της SEBIA και/ή ότι 

προμηθεύεται τα προϊόντα της SEBIA από οποιονδήποτε διανομέα / μεταπωλητή της 

SEBIA στην Κύπρο 

Η RECORDATI ασχολείται με την κατασκευή των πιο κάτω φαρμάκων: ZANEDIP, 

COMBO, UROREC, PROCOGLYVENOL, BETALOC, CLEENEMA και 

CITRAFLEET. Το Απολλώνειο δεν προμηθεύεται απευθείας από την RECORDATI 

αυτά τα φάρμακα και απλά προμηθεύονται τα εν λόγω φάρμακα (με εξαίρεση το 

COMBO το οποίο δεν χρησιμοποιείται από το Απολλώνειο) από διάφορους 

προμηθευτές ή/και φαρμακεία στην Κύπρο. Επιπλέον, τα πλείστα των πιο κάτω 

φαρμάκων αγοράζονται από συγκεκριμένο φαρμακείο και όχι διανομέα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η συναλλαγή δεν εγείρει ζητήματα 

ανταγωνισμού όσον αφορά κάθετες πτυχές. Δεν υπάρχει πραγματικός κάθετος 

σύνδεσμος μεταξύ των δραστηριοτήτων του Απολλώνειου και αυτών των 

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC στην Κύπρο. Καμία από 

τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχονται και διαχειρίζονται από τα Κεφάλαια CVC 

δεν εκτελεί δραστηριότητες ή προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορούν να 

θεωρηθούν ως σημαντικά προϊόντα/υπηρεσίες εισροών για τις δραστηριότητες του 

Απολλώνειου ή το αντίστροφο.  

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση  μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 
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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.  

 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


