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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 21/2021 

           Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.014 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση Συγκέντρωσης σύμφωνα με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου  της Lanai Holdings 1.5, Inc. (Biofreeze και TheraPearl) από την MJ 

USA Holdings LLC.  

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: 16 Απριλίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2021, από την MJ USA Holdings LLC 

(στο εξής η «MJ USA» ή ο «Αγοραστής»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο 

«Νόμος»).   

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση βάσει της οποίας η MJ USA, θα 

αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Lanai Holdings 1.5, Inc. και ως εκ τούτου τις 

επιχειρήσεις Biofreeze και TheraPearl (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η MJ USA Holdings LLC που είναι ιθύνουσα εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους Νόμους του Delaware στις ΗΠΑ και ανήκει έμμεσα εξ ολοκλήρου στην 

εταιρεία Reckitt Benckiser Group plc (στο εξής η «Reckitt Benckiser»). 

Η Reckitt Benckiser είναι δημόσια εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους Νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Αποτελεί εταιρεία 

καταναλωτικών αγαθών και παραγωγό προϊόντων υγείας, υγιεινής, οικίας και 

διατροφής που κατέχει διάφορες  αξιόπιστες οικιακές εμπορικές επωνυμίες 

που βρίσκονται σε νοικοκυριά σε περισσότερες από 190 χώρες. Αυτά 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις επωνυμίες Enfamil, Nutramigen, Nurofen, 

Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Mycil, Dettol, 

Disprin, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, 

Airborne και Air Wick. Η Reckitt Benckiser, κατέχει την εμπορική επωνυμία 

ανακούφισης πόνου Nurofen, η οποία παράγει η ίδια αναλγητικά προϊόντα με 

βάση την ιβουπροφαίνη (ibuprofen) που διατίθενται σε μια ποικιλία 

διαφορετικών εφαρμογών (όπως τζελ, επιθέματα (patches)  ή δισκία). Οι 

εμπορικές επωνυμίες της Reckitt Benckiser εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: 

Υγιεινή, Υγεία και Διατροφή.  

Μέσα στο χαρτοφυλάκιο υγείας της, η Reckitt Benckiser κατασκευάζει και 

πωλεί συστημικά αναλγητικά, κυρίως μέσω της εμπορικής επωνυμίας 

Nurofen και της στοματικής και οδοντικής αγοράς αναλγητικών μέσω της 

εμπορικής επωνυμίας Bonjela.  

2. Η Lanai Holdings 1.5, Inc, που είναι ιθύνουσα εταιρεία εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους Νόμους του Delaware στις ΗΠΑ. Εταιρείες που ελέγχονται 

από την εταιρεία Lanai Holdings 1.5 διανέμουν σειρές προϊόντων της 

Biofreeze και TheraPearl, κυρίως στις ΗΠΑ. 

Η επιχείρηση Biofreeze ασχολείται με  τη διανομή προϊόντων τοπικής 

ανακούφισης πόνου με βάση την μενθόλη (menthol) (τοπικά αναλγητικά 

προϊόντα που πωλούνται σε μορφή τζελ, roll-on, σπρέι, κρέμα και επιθέματα) 

. 

Η επιχείρηση TheraPearl αφορά  ζεστά και κρύα περιτυλίγματα χωρίς 

φάρμακα (drug free) για ανακούφιση από τον πόνο.  Η σειρά TheraPearl 

περιλαμβάνει επίσης μάσκες προσώπου και ματιών που χρησιμοποιούν την 

ίδια τεχνολογία.  
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Στις 17 Μαρτίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

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 26 Μαρτίου 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 13 Απριλίου 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών (στο εξής η "SPA") ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2021, που συνάφθηκε 

μεταξύ των MJ USA Holdings LLC, (ως "Αγοραστής"), Lanai Holdings 1.5, Inc, (ως 

"Επιχείρηση Στόχος"), Lanai Holdings I, LLC (ως "Πωλητής") Performance Health 

Holdings Inc, (ως "PHH") και Reckitt Benckiser Group plc., (ως «Μητρική εταιρεία του 

Αγοραστή»). 

Ταυτόχρονα, ο Πωλητής, η PHH και η Εταιρεία έχουν συνάψει Συμφωνία 

Διαχωρισμού με άλλες θυγατρικές εταιρείες του Πωλητή, ημερομηνίας 23 

Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με την οποία θα πραγματοποιηθεί εσωτερική 

αναδιάρθρωση, προκειμένου η εξαγορά της Επιχείρησης Στόχος να είναι δυνατή 

σύμφωνα με τις διατάξεις της SPA.  

Μετά την εσωτερική αναδιάρθρωση και όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών 

βάσει της Συμφωνίας Διαχωρισμού, ο Πωλητής θα κατέχει όλες τις εκδοθείσες και 

εκκρεμείς συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, τις οποίες ο Αγοραστής θα αγοράσει στη 

συνέχεια από τον Πωλητή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών.  

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.  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στη βάση της SPA, με την ολοκλήρωση 

της προτεινόμενης συναλλαγής, ο Αγοραστής θα αγοράσει ολόκληρο το μετοχικό 

κεφάλαιο της Επιχείρησης Στόχου και, ως εκ τούτου, θα αποκτήσει τον αποκλειστικό 

της έλεγχο.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, o παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Reckitt Benckiser ανέρχεται 

περίπου σε €[………]1 για το οικονομικό έτος που έληξε το 2019 και περίπου 

€[………] για το οικονομικό έτος 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, 

δεδομένου ότι η Lanai Holdings 1.5, Inc. είναι μια ιθύνουσα εταιρεία, επομένως, η 

ίδια δεν δημιουργεί άμεσα έσοδα, ωστόσο, μέσω των θυγατρικών της πέτυχε 

παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου €[………]. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της 

επιχείρησης Biofreeze για το οικονομικό έτος 2020 ανέρχεται σε περίπου €[………] 

και ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης TheraPearl για το οικονομικό 

έτος 2020 ανέρχεται σε περίπου €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Reckitt Benckiser όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Reckitt Benckiser 

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανερχόταν 

σε περίπου €[………] το 2020. 

Η Lanai Holdings 1.5, Inc. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και επομένως δεν 

πραγματοποιεί  άμεσα έσοδα. Ωστόσο, μέσω των θυγατρικών της  πραγματοποίησε 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους περίπου €[………] από 

την πώληση τοπικών αναλγητικών προϊόντων μόνο, δηλαδή τα προιόντα Biofreeze 

μέσω διανομέα. Η TheraPearl δεν πραγματοποιεί κύκλο εργασιών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

 
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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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. 

Η MJ USA είναι ιθύνουσα εταιρεία και ανήκει έμμεσα εξ ολοκλήρου στην εταιρεία 

Reckitt Benckiser. Η Reckitt Benckiser αποτελεί εταιρεία καταναλωτικών αγαθών και 

παραγωγό προϊόντων υγείας, υγιεινής, οικίας και διατροφής που κατέχει διάφορες  

οικιακές εμπορικές επωνυμίες που βρίσκονται σε νοικοκυριά σε περισσότερες από 

190 χώρες. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις επωνυμίες Enfamil, Nutramigen, 

Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Mycil, Dettol, 

Disprin, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Airborne 

και Air Wick. Η Reckitt Benckiser, κατέχει την εμπορική επωνυμία ανακούφισης 

πόνου Nurofen, η οποία παράγει η ίδια αναλγητικά προϊόντα με βάση την 

ιβουπροφαίνη (ibuprofen) που διατίθενται σε μια ποικιλία διαφορετικών εφαρμογών 

(όπως τζελ, επιθέματα (patches)  ή δισκία). Οι εμπορικές επωνυμίες της Reckitt 

Benckiser εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: Υγιεινή, Υγεία και Διατροφή. Μέσα στο 

χαρτοφυλάκιο υγείας της, η Reckitt Benckiser κατασκευάζει και πωλεί συστημικά 

αναλγητικά, κυρίως μέσω της εμπορικής επωνυμίας Nurofen και της στοματικής και 

οδοντικής αγοράς αναλγητικών μέσω της εμπορικής επωνυμίας Bonjela.  

Η Επιχείρηση Στόχος διανέμει σειρές προϊόντων της Biofreeze και TheraPearl. Η 

επιχείρηση Biofreeze ασχολείται με  τη διανομή προϊόντων τοπικής ανακούφισης 

πόνου με βάση την μενθόλη (menthol) (τοπικά αναλγητικά προϊόντα που πωλούνται 

σε μορφή τζελ, roll-on, σπρέι, κρέμα και επιθέματα). Η επιχείρηση TheraPearl αφορά  

ζεστά και κρύα περιτυλίγματα χωρίς φάρμακα (drug free) για ανακούφιση από τον 

πόνο. Η σειρά TheraPearl περιλαμβάνει επίσης μάσκες προσώπου και ματιών που 

χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, κατέληξε ότι η σχετική 

αγορά προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται (ι) η 

αγορά προϊόντων τοπικής διαχείρισης πόνου (TPM), τα οποία στοχεύουν τοπικά 

συμπτώματα πόνου μέσω τοπικής εφαρμογής στο δέρμα, και διαχωρίζονται 

περαιτέρω σε (α) φαρμακευτικά προϊόντα TPM και (β) μη φαρμακευτικά προϊόντα 

TPM και (ii) η αγορά προϊόντων συστημικής διαχείρισης πόνου (SPM). Η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας 

για την ως άνω σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας. 
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Σύμφωνα με την κοινοποίηση, οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων,  

δεν αλληλεπικαλύπτονται στην Κύπρο οριζόντια καθώς τα προϊόντα της Reckitt 

Benckiser περιέχουν ένα φαρμακευτικό δραστικό συστατικό, το ibuprofen, το οποίο 

θεωρείται φαρμακευτικό προϊόν TPM. Η Reckitt Benckiser δεν δραστηριοποιείται 

στην Κύπρο στα μη φαρμακευτικά προϊόντα TPM.  

Η Biofreeze χρησιμοποιεί μενθόλη, ένα φυσικό συστατικό που βρίσκεται σε μέντα και 

άλλα φυτά μέντας, το οποίο θεωρείται μη φαρμακευτικό προϊόν TPM. Σύμφωνα με 

την κοινοποίηση, η επιχείρηση Biofreeze της Επιχείρησης Στόχου δραστηριοποιείται 

περιορισμένα στη διανομή μη φαρμακευτικών προϊόντων TPM (όπως τζελ, 

επιθέματα ή κρέμες) στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι [………] πωλήσεις της 

αντιπροσωπεύουν μερίδιο αγοράς [0-5]% για προϊόντων TPM. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε κάθετη ή/και γειτονική σχέση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα συγκέντρωση δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη 

βάση των προνοιών του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 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, 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 


