
1 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 67/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.056 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση των επιχειρήσεων G-

Mart Business και ZPR Business από την Partner in Pet Food Hungária Kft., 

μέσω της Rieslaner spolka z organiczona odpowiedzialnoscia 

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: 5 Νοεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

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

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (στο εξής η «Rieslaner»), 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 Partner in 

Pet Food Hungária Kft. (στο εξής η «PPF»), μέσω της Rieslaner, προτίθεται να 

αποκτήσει τις επιχειρήσεις G-Mart Business και ZPR Business (στο εξής οι 

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

 Η Rieslaner που είναι νεοσύστατη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας. Η εν λόγω εταιρεία 

ενεργεί ως όχημα ειδικού σκοπού, έχει συστηθεί για σκοπούς της παρούσας 

συναλλαγής και ανήκει άμεσα στην Partner in Pet Food Hungária Kft. ("PPF").  

Η PPF είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Ουγγαρίας, η οποία παράγει μια σειρά από επώνυμες τροφές για κατοικίδια 

ζώα και προϊόντα δικής της ετικέτας και τα προμηθεύει σε υπεραγορές, 

εξειδικευμένα καταστήματα κατοικίδιων ζώων και κτηνιάτρους. Η PPF 

ελέγχεται έμμεσα από κεφάλαια που διαχειρίζεται η Cinven Capital 

Management (VI) General Partner Limited (στο εξής η «Cinven”).  

Η Cinven είναι μια επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων που ασχολείται με την 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων και παροχής επενδυτικών 

συμβουλών σε διάφορα επενδυτικά κεφάλαια. Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου 

επενδύσεων της Cinven δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα υπο-

τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές υπηρεσίες, τους 

καταναλωτές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, 

τη βιομηχανία και την τεχνολογία, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης και τις 

τηλεπικοινωνίες. 

Τρεις από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Cinven δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της παραγωγής και χονδρικής διανομής τροφών και σνακ για κατοικίδια 

ζώα, και συγκεκριμένα η PPF με έδρα την Ουγγαρία, η Doggy AB (στο εξής η 

«Doggy») και η Landini Giuntini SpA με έδρα την Ιταλία (στο εξής η 

«Giuntini»). Επιπλέον, η Cinven ελέγχει την Barentz BV (στο εξής η 

«Barentz»), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής συστατικών 

για τις βιομηχανίες τροφίμων. Η Doggy και η Guintini είναι θυγατρικές της 

PPF. 

Η Mispol είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Πολωνίας. Η PPF είχε κοινοποιήσει την πρόθεση της να εξαγοράσει την 

Mispol στις 6 Αυγούστου 2021 και προς τούτο έχει λάβει έγκριση από την 

Επιτροπή στις 3 Σεπτεμβρίου 2021 με αρ. απόφασης 59/2021, [………]1 . Η 

 
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 [....]. 



3 

 

Mispol είναι εταιρεία  που δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή τροφών 

για κατοικίδια ζώα και στην επεξεργασία κρέατος. 

 Η επιχείρηση G-Mart Business (στο εξής η «G-Mart») που ανήκει σε φυσικό 

πρόσωπο (στο εξής ο "Ιδρυτής") και αποτελείται από το οργανωμένο τμήμα 

επιχείρησης υπό την επωνυμία G-MART Grzegorz Werbliński, η οποία 

δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταφοράς και της προμήθειας 

ακατέργαστου κρέατος κυρίως στην Πολωνία. 

 Η επιχείρηση ZPR Business (στο εξής η «ZPR») που ανήκει στην Zakład 

Przetwórstwa Rolniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa (στο εξής η «ZPR LLP»), η οποία αποτελείται από το 

οργανωμένο τμήμα επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

τροφών για κατοικίδια ζώα. Η ZPR LLP είναι μια εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης που δραστηριοποιείται στην παραγωγή τροφών για κατοικίδια ζώα, 

κυρίως στην Πολωνία.   

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 4 Νοεμβρίου 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 Προκαταρκτικής 

Συμφωνίας Αγοράς Επιχειρηματικών Επιχειρήσεων Συμφωνία Αγοράς Ακινήτων (στο 

εξής η «PPA») ημερομηνίας [………], η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ του 

Ιδρυτή και της ZPR LLP ως οι Πωλητές, και της Rieslaner, ενεργώντας ως ο 
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Αγοραστής. Όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, με την επιφύλαξη και υπό την 

εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων της PPA, ο Αγοραστής και οι Πωλητές θα 

υπογράψουν την Τελική Συμφωνία και την Τελική Συμφωνία Ακινήτου 3, σύμφωνα με 

την οποία οι Πωλητές θα πωλήσουν και ο Αγοραστής θα αγοράσει τις Επιχειρήσεις-

Στόχο, εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που εξαιρούνται, 

όπως αυτά ορίζονται στην PPA.  

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 των επιχειρήσεων G-Mart Business 

και ZPR Business από την Partner in Pet Food Hungária Kft., μέσω της Rieslaner 

spolka z organiczona odpowiedzialnoscia. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, κατά την υλοποίηση της Συναλλαγής και 

σύμφωνα με τη PPA, η Rieslaner θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο των 

Επιχειρήσεων-Στόχων. 

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 των Επιχειρήσεων-

Στόχων από την Rieslaner. 

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, για το 

οικονομικό έτος 2020, η Cinven πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 

€[………] και για το οικονομικό έτος 2020, οι Επιχειρήσεις-Στόχος 

πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών ύψους €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Cinven όσο και επιχείρηση ZPR, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 
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εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, η Cinven πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους €[………] στην 

Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2020, από διάφορες δραστηριότητες 

της, όπως παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, παροχή λογισμικού προμηθειών, κ.ά.. 

Για το οικονομικό έτος 2020, η επιχείρηση ZPR πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 

€[………] στην Κυπριακή Δημοκρατία από την προμήθεια τροφών για κατοικίδια ζώα 

ιδιωτικής ετικέτας για σκύλους και γάτους σε επίπεδο χονδρικής.   

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. 

Η PPF παράγει μια σειρά από επώνυμες τροφές για κατοικίδια ζώα και προϊόντα 

δικής της ετικέτας και τα προμηθεύει σε υπεραγορές, εξειδικευμένα καταστήματα 

κατοικίδιων ζώων και κτηνιάτρους.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, μέσα στις εταιρείες χαρτοφυλακίου της 

Cinven συμπεριλαμβάνονται εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά 

χονδρικής προμήθειας τροφών για σκύλους και γάτες, όπως η Giuntini, η Doggy, η 

Barentz και η MIspol. 

Από τις Επιχειρήσεις-Στόχος, μόνο η ZPR δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακή 

Δημοκρατία στην αγορά προμήθειας τροφών για κατοικίδια ζώα ιδιωτικής ετικέτας για 

σκύλους και γάτους σε επίπεδο χονδρικής.  

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

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 
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Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίστηκε ως η αγορά για 

προμήθεια τροφών για κατοικίδια ζώα. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές 

αγορές, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συγκέντρωση θα οδηγήσει σε 

μικρές οριζόντιες επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων μιας από τις ελεγχόμενες 

εταιρείες χαρτοφυλακίου της Cinven, της PPF (μέσω των θυγατρικών της Giuntini, η 

Mispol αναμένεται να γίνει θυγατρική της PPF το τέλος του Ιανουαρίου 2022) και των 

Επιχειρήσεων-Στόχος στη σχετική αγορά προϊόντων της προμήθειας τροφών για 

κατοικίδια ζώα στην Κύπρο.  

Πιο συγκεκριμένα, η Cinven κατέχει χαρτοφυλάκιο επενδύσεων τριών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και πώληση τροφών και σνακ για κατοικίδια 

ζώα και συγκεκριμένα των PPF, Doggy και Giuntini με την  Mispol να προτίθεται 

σύντομα να γίνει μέρος του χαρτοφυλακίου εταιρειών της Cinven. Ωστόσο, μόνο οι 

PPF, Giuntini και Mispol δραστηριοποιούνται στην προμήθεια τροφών για κατοικίδια 

ζώα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Όσον αφορά τη σχετική αγορά προϊόντων για την προμήθεια τροφών για κατοικίδια 

ζώα,  από τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής του Υπουργείου 

Οικονομικών της Κύπρου όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, προκύπτει ότι η 

συνολική στατιστική αξία των εισαγωγών στην Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 

Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021 για τροφές σκύλων ή γατών που διατίθενται για 

λιανική πώληση ήταν €20.740.736.   

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πωλήσεις των Επιχειρήσεων-Στόχων στην Κυπριακή 

Δημοκρατία (συγκεκριμένα της επιχείρησης ZPR)  ανήλθαν σε περίπου €[………] το 

2020, τα Μέρη εκτιμούν κατά προσέγγιση ότι το μερίδιο αγοράς των Επιχειρήσεων-

Στόχων στην Κυπριακή Δημοκρατία στη προμήθεια τροφών για κατοικίδια γάτας ή 

σκύλου είναι [0-5]%. 

Ο κύκλος εργασιών της PPF στην Κυπριακή Δημοκρατία στην προμήθεια τροφών για 

κατοικίδια ζώα είναι €[………] και ως εκ τούτου, τα Μέρη εκτιμούν ότι το μερίδιο 

αγοράς της PPF στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι [0-5]%. Όσον αφορά την Giuntini, ο 

κύκλος εργασιών της στην Κυπριακή Δημοκρατία στην προμήθεια τροφών για 
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κατοικίδια ζώα είναι €[………] και ως εκ τούτου, τα Μέρη εκτιμούν ότι το μερίδιο 

αγοράς της Giuntini στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι [0-5]%. Ο κύκλος εργασιών της 

Mispol στην Κυπριακή Δημοκρατία από την προμήθεια τροφών για κατοικίδια ζώα  

ανήλθε σε €[………] το 2020 και, ως εκ τούτου, τα Μέρη εκτιμούν ότι το μερίδιο 

αγοράς της Mispol στην Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχεται σε [0-5]%.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία εισαγωγών για τη λιανική πώληση τροφών για 

κατοικίδια ζώα (σκύλους και γάτες) της Στατιστικής Υπηρεσίας καλύπτει την περίοδο 

Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή 9 μήνες, τα Μέρη υποστηρίζουν ότι η αξία 

εισαγωγών μέχρι το τέλος του 2020 θα ήταν μεγαλύτερη και ως εκ τούτου, εκτιμούν 

ότι το μερίδιο αγοράς της PPF και της Giuntini και Mispol για το 2020, στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για την προμήθεια τροφών για κατοικίδια ζώα θα είναι ακόμη 

χαμηλότερο. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πέραν από τις εισαγωγές υπάρχει και 

ντόπια παραγωγή, γεγονός που οδηγεί σε ακόμα μικρότερα μερίδια αγοράς. 

Τα Μέρη υποστηρίζουν ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των  μερών υπολογίζεται 

κάτω του [0-5]% και δεν υπερβαίνει το 15% που είναι το όριο για μια επηρεαζόμενη 

αγορά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συγκέντρωση δεν οδηγεί σε 

κάθετη σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της Cinven, και των Επιχειρήσεων-Στόχων. 

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση  μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν 

προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου.  
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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 


