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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 1/2021 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.36 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης 

κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου 

Piramal, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η 

Piramal Glass Private Limited σε ορισμένες θυγατρικές της από την The 

Blackstone Group Inc. 

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: 13 Ιανουαρίου 2021                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Δεκεμβρίου 2020, από την εταιρεία PGP Glass 

Private Limited (πρώην «Pristine Glass Private Limited») (στο εξής ο «Αγοραστής» ή 

«PGP»), 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, σύμφωνα με την οποία, επενδυτικά 

ταμεία τα οποία συμβουλεύονται ή διαχειρίζονται από τις συνδεδεμένες εταιρείες της 

The Blackstone Group Inc (στο εξής η «Blackstone»), θα αποκτήσουν μέσω της 

PGP, την επιχείρηση κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων 

του Ομίλου Piramal, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η 
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Piramal Glass Private Limited (στο εξής «PGPL») σε ορισμένες θυγατρικές της (στο 

εξής η «Επιχείρηση Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Blackstone, η οποία είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών 

περιουσιακών στοιχείων (alternative asset manager), εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Blackstone λειτουργεί ως μια εταιρεία 

διαχείρισης επενδύσεων, όχι ως όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων 

(conglomerate) ή ως ιθύνουσα εταιρεία. Συνεπώς, κάθε εταιρεία στο 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Blackstone, υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση 

και χρηματοδότηση και κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές (παρόλο 

που οι επενδυτές στα διαφορετικά επενδυτικά ταμεία της Blackstone 

ενδέχεται να επικαλύπτονται). Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone 

διαθέτει το δικό της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει 

επίσης εκπροσώπους της Blackstone. 

2. H PGP Glass Private Limited (πρώην “Pristine Glass Private Limited”) που 

είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), η οποία δεν έχει 

προηγούμενες δραστηριότητες και σύμφωνα με την κοινοποίηση, συστάθηκε 

για να είναι εταιρεία κατασκευής γυαλιού (glass manufacturing company) και 

για να ενεργήσει ως αγοραστής για τους σκοπούς της παρούσας 

συγκέντρωσης. 

3. Η Επιχείρηση Στόχος αποτελείται από την επιχείρηση κατασκευής και 

πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου Piramal, 

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής που κατέχει η PGPL σε 

ορισμένες θυγατρικές της.  Η Επιχείρηση Στόχος ασχολείται με την 

κατασκευή, διακόσμηση και συσκευασία γυάλινων φιαλών (glass bottles) για 

καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα αρωματοποιίας (cosmetics and 

perfumery), φαρμακευτικά προϊόντα (pharmaceuticals) και εξειδικευμένα 

τρόφιμα και ποτά (specialty food and beverages).    

Αναφορικά με τα προϊόντα καλλυντικών και αρωματοποιίας, οι γυάλινες 

φιάλες της Επιχείρησης Στόχου καλύπτουν προϊόντα όπως βερνίκι νυχιών, 

αρώματα, προϊόντα περιποίησης δέρματος και αποσμητικά χώρου. 

Αναφορικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα, η Επιχείρηση Στόχος κατασκευάζει 

φιάλες από διαφορετικά είδη γυαλιού (π.χ. flint glass και amber glass) για 

φάρμακα σε μορφή όπως είναι τα ενέσιμα, τα σιρόπια, τα δισκία και τα 

χημικά. 
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Αναφορικά με τα εξειδικευμένα τρόφιμα και ποτά, η Επιχείρηση Στόχος 

κατασκευάζει γυάλινες συσκευασίες όπως δοχεία για μπαχαρικά, μαρμελάδες 

και καφέ, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά και υψηλής ποιότητας νερό. 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020, 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 8 Ιανουαρίου 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 Ιανουαρίου 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 της Συμφωνίας 

μεταβίβασης επιχείρησης (business transfer agreement) («Συμφωνία Μεταβίβασης 

Επιχείρησης») και  των Συμφωνιών αγοράς μετοχών (share purchase agreements (οι 

«Συμφωνίες Αγοράς Μετοχών»), ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου, 2020 (μαζί με την 

«Συμφωνία Μεταβίβασης Επιχείρησης», στο εξής οι «Συμφωνίες»). 

Η συγκέντρωση περιλαμβάνει την έμμεση εξαγορά από επενδυτικά ταμεία, τα οποία 

συμβουλεύονται ή διαχειρίζονται από τις συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone, της 

επιχείρησης κατασκευής και πώλησης γυάλινων συσκευαστικών δοχείων του Ομίλου 

Piramal, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμμετοχής (equity rights) που κατέχει 

η PGPL σε ορισμένες θυγατρικές της.  

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.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η Blackstone, μέσω της PGP, θα 

αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί της Επιχείρησης Στόχου. 
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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 και η Blackstone, μέσω της PGP, θα 

αποκτήσει τον αποκλειστικό της έλεγχο. 

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 

2019 του ομίλου Blackstone ανήλθε περίπου στα €[………]1 και της Επιχείρησης 

Στόχου για το ίδιο  έτος περίπου στα €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο όμιλος Blackstone 

το 2019 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………] ο οποίος και 

προέρχεται από τις δραστηριότητες των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου του 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιχείρηση Στόχος για το ίδιο έτος 

πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών περίπου 

€[………]. 

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 Blakcstone που είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών 

στοιχείων δραστηριοποιείται, μέσω διάφορων ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου 

στη Κύπρο. 

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση γυάλινων 

προϊόντων συσκευασίας (glass packaging) για καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα 

αρωματοποιίας, εξειδικευμένα τρόφιμα και ποτά και φαρμακευτικά προϊόντα. 

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

αγορά προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή (α) της 

αγοράς γυάλινων συσκευασιών για καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα 

αρωματοποιίας, (β) της αγοράς γυάλινων συσκευασιών για εξειδικευμένα τρόφιμα και 

ποτά και (γ) της αγοράς γυάλινων συσκευασιών για φαρμακευτικά προϊόντα. Η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για τις ως άνω σχετικές αγορές προϊόντος/ υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες της Blackstone 

(περιλαμβανομένων των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) δεν 

αλληλεπικαλύπτονται οριζόντια με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου στην 

Κύπρο.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο 

στις σχετικές αγορές. 

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 


