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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Otolift Beheer B.V. από την NPM 
Capital N.V., μέσω της NPM Investments 28 B.V. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 
25 Αυγούστου 2022, από την εταιρεία NPM Capital N.V., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου. 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η NPM Investments 28 B.V (στο εξής η "NPM 
Investments"), θυγατρική της NPM Capital, προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Otolift Beheer B.V. (στο εξής 
η «Otolift» ή ο «Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η NPM Capital που είναι επενδυτική εταιρεία και δραστηριοποιείται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των 
τροφίμων, της υγειονομικής περίθαλψης και σε βιομηχανικές υπηρεσίες.  Η NPM Capital είναι θυγατρική της SHV 
Holdings N.V. Η SHV Holdings N.V. (στο εξής η «SHV»), είναι επενδυτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη 
διανομή ενέργειας, στο χονδρικό εμπόριο επί τοις μετρητοίς (“cash-and-carry”), στις δραστηριότητες ανύψωσης 
βαρέων φορτίων και μεταφορικών μέσων, στις βιομηχανικές υπηρεσίες, στη διατροφή των ζώων, στις 
υδατοτροφές, στην παροχή ιδιωτικών κεφαλαίων, στους ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις (TIC) και στην 
έρευνα, ανάπτυξη και στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μέσω των εταιρειών που ελέγχει.  

2. Η NPM Investments 28 B.V. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας 
και είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της NPM Capital. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού που 
ιδρύθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής. 

3. Η Otolift Beheer B.V. που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 
τους νόμους της Ολλανδίας. Η Otolift Beheer B.V. δραστηριοποιείται  μαζί με τις θυγατρικές της (στο εξής ο 
«Όμιλος Otolift»), στον τομέα της κατασκευής και της παροχής ανελκυστήρων σκαλοπατιών. Πιο συγκεκριμένα, 
ο εν λόγω Όμιλος προσφέρει ανελκυστήρες σκαλοπατιών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τόσο για 
ευθύγραμμες όσο και για καμπυλωτές σκάλες. Επιπρόσθετα, προσφέρει επίσης στην Ολλανδική αγορά 
συντήρηση (μεταξύ άλλων με συνδρομή) για τους κατασκευασμένους ανελκυστήρες σκαλοπατιών. 

Στις 29/8/2022, 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 09/09/2022 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 14 Σεπτεμβρίου 2022, 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 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 Μετοχών ημερομηνίας 17 
Αυγούστου 2022, η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ της, NPM Investments ως η Αγοράστρια και της Otolift Holding 
B.V., ως o Πωλητής.  Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας η NPM Investments θα αποκτήσει όλες τις εκδοθείσες και 
εκκρεμείς μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της Otolift. 

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.  

Mε την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης, η NPM Capital (και τελικά η SHV), μέσω της NPM Investments, θα 
εξαγοράσει το συνόλο των εκδοθέντων και εκκρεμών μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Otolift. Ως εκ τούτου, η 
προτεινόμενη συναλλαγή θα οδηγήσει σε μόνιμη αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης, καθώς η NPM Capital θα αποκτήσει 
έμμεσο αποκλειστικό έλεγχο επί της Otolift. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Υπηρεσία καταλήγει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στη δεύτερη 
κατηγορία πράξεων που, σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(α)(ii) του Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 
ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την SHV, μέσω των NPM Investments 
και NPM Capital. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2021, της SHV παγκόσμια ανήλθε 
περίπου στα [………]1ενώ ο κύκλος του Στόχου για το ίδιο έτος ανήλθε περίπου [………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης οι συμμετέχουσες εταιρείες δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ο κύκλος εργασιών της SHV στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021 ήταν περίπου [………] ενώ η Otolift 
κατά τη διάρκεια του 2021, είχε 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 μιας 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. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η SHV και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται στη διανομή ενέργειας, στο 
χονδρικό εμπόριο επί τοις μετρητοίς (“cash-and-carry”), στις δραστηριότητες ανύψωσης βαρέων φορτίων και μεταφορικών 
μέσων, στις βιομηχανικές υπηρεσίες, στη διατροφή των ζώων, στις υδατοτροφές, στην παροχή ιδιωτικών κεφαλαίων, 
στους ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις (TIC) και στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. 

Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην κατασκευή και παροχή ανελκυστήρων σκαλοπατιών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
τόσο για ευθύγραμμες όσο και για καμπυλωτές σκάλες και εντός της Ολλανδικής αγοράς, προσφέρει επίσης υπηρεσίες 
συντήρησης  των προϊόντων της με συνδρομή.   

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η σχετική αγορά 
προϊόντος/υπηρεσίας είναι αυτή της διανομής ανελκυστήρων σκαλοπατιών. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για την υπό αναφορά σχετική αγορά, αυτή της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του κύκλου εργασιών της αγοράστριας εταιρείας, που πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, διαφαίνεται ότι δραστηριοποιείται στη διανομή βιομηχανικών και γεωργικών εξαρτημάτων, διανομή 
μηχανημάτων θεμελίωσης και παροχή υπηρεσιών θεμελίωσης, διανομή βιομηχανικών σχοινιών ελαφρού βάρους, διανομή 
φυσικού αερίου, διανομή βιομηχανικών εξαρτημάτων, διανομή ζωοτροφών, στη παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης (TIC).         

 
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 [....]. 



Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, μόνο ο Στόχος δραστηριοποιείται στη διανομή ανελκυστήρων 
σκαλοπατιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη ούτε κάθετη σχέση στις δραστηριότητες των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το κριτήριο, βάσει του οποίου μια 
συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική 
παρακώληση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή 
της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

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.  
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