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ΑΠΟΦΑΣΗ
Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 13 Απριλίου 2017, από τις εταιρείες Sofinter
S.p.A. (στο εξής η «Sofinter») και Ansaldo Energia S.p.A. (στο εξής η «AEN»), 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 AEN θα αποκτήσει το 10% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AC Boilers S.p.A. (στο εξής
η «ACB»).
Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:
•

Η αγοράστρια Ansaldo Energia S.p.A. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ιταλίας. Η AEN δραστηριοποιείται
στην παραγωγή, πώληση, προµήθεια, εγκατάσταση και υπηρεσίες µεταπώ-
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λησης σταθµών παραγωγής ενέργειας και τµηµάτων αυτών. Πιο συγκεκριµένα, οι βασικές επιχειρηµατικές της δραστηριότητες περιλαµβάνουν σταθµούς,
τµήµατα (τουρµπίνες αερίου, τουρµπίνες ατµού και γεννήτριες), υπηρεσίες και
πυρηνικές δραστηριότητες. Η AEN δραστηριοποιείται επίσης σε «distributed
generation» µέσω των micro τουρµπινών αερίου και στο «waste-to-energy
with Dry Anaerobic Digestion». Η ΑΕΝ ελέγχεται από κοινού από τον Όµιλο
CDP της Ιταλίας και τον Όµιλο Shanghai Electric της Κίνας (στο εξής ο
«SEC»). Ο Όµιλος Shanghai Electric της Κίνας λειτουργεί µέσω τριών (3) εταιρειών, ήτοι των Shanghai Electric Co. Ltd, Shanghai Electric Apparatus Co.
Ltd και Shanghai Diesel Engine Co. Ltd σε διάφορους κλάδους, όπως στον
εξοπλισµό παραγωγής ενέργειας, στον εξοπλισµό για µετάδοση και διανοµή
ενέργειας,

στον

εξοπλισµό

ηλεκτροµηχανικής

ενσωµάτωσης

«electromechanical integration equipment», στον µεταφορικό εξοπλισµό και
στην περιβαλλοντική προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όµιλος SEC κατασκευάζει και εµπορεύεται ένα ευρύ φάσµα προϊόντων που συµπεριλαµβάνουν
γεννήτριες θερµοηλεκτρικής ενέργειας «thermoelectric energy generators»
(δηλαδή τουρµπίνες αερίου και γεννήτριες τούρµπο), γεννήτριες πυρηνικής
ενέργειας, ανεµογεννήτριες, χωµατουργικά µηχανήµατα «earth moving
machines», συσκευές για µετάδοση και διανοµή ενέργειας, γερανοί και µηχανήµατα εκτύπωσης. Ο Όµιλος CDP είναι µια δηµόσια επιχείρηση που ανήκει
στο Υπουργείο Οικονοµικών, η οργάνωση και διοίκηση του οποίου διαχωρίζονται µε βάση τους νόµους της Ιταλίας.
•

Η Sofinter S.p.A. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε
τους νόµους της Ιταλίας. Η Sofinter ανήκει στον Όµιλο Gammon της Ινδίας. Η
Sofinter παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στον τοµέα της ενέργειας, περιλαµβανοµένων λεβητών ατµού για παραγωγή ενέργειας, βιοµηχανικές διαδικασίες,
για απόβλητα και βιοµάζα σε ενέργεια. O Όµιλος Gammon, από τον οποίο ελέγχεται αποκλειστικά η Sofinter, δραστηριοποιείται, µεταξύ άλλων, στον κλάδο των δηµοσίων έργων (δηλαδή, σε δραστηριότητες που είναι συµπληρωµατικές στην κατασκευή σταθµών, όπως σε κατασκευαστικές επεµβάσεις στις
υποδοµές σταθµών). Ο Όµιλος Gammon δεν προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πώληση λεβητών.

•

Η AC Boilers S.p.A. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα
µε τους νόµους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Sofinter. Η ACB είναι εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες σχεδιασµού, προµήθειας και εγκατάστα-
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σης λεβητών Utility και Heat Recovery System Generators (HRSG), καθώς και
υπηρεσίες µεταπώλησης.
Στις 20 Απριλίου 2017, ο 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 ∆ηµοκρατίας
στις 28 Απριλίου 2017, 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 5 Μαΐου 2017, 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 µίας προκαταρκτικής
Συµφωνίας Αγοράς Μετοχών, ηµεροµηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, η οποία έχει συναφθεί µεταξύ της Sofinter ως ο πωλητής και της AEN ως ο αγοραστής (στο εξής η
«Συµφωνία»).
Βάσει της Συµφωνίας, η AEN θα αγοράσει τουλάχιστον το 10% του µετοχικού κεφαλαίου της ACB. Το ποσοστό αυτό µπορεί να επαναπροσδιοριστεί µέχρι και κατά
15%, εν όψει πιθανών διαφοροποιήσεων των κριτηρίων που έχουν συµφωνηθεί για
τον προσδιορισµό της αξίας των κεφαλαίων της ACB (διάταξη 4 της Συµφωνίας). Σε
οποιαδήποτε περίπτωση, η Sofinter θα συνεχίσει να κατέχει µερίδιο πλειοψηφίας
ύψους 90% στην ACB (που πιθανόν να µειωθεί στο 85%).
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.
Σε ότι αφορά την αξιολόγηση του κοινού ελέγχου και του ζητήµατος των δικαιωµάτων
αρνησικυρίας, η Επιτροπή άντλησε καθοδήγηση από την Κωδικοποιηµένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ.
139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01)
(στο εξής η «Ανακοίνωση»), η οποία αναφέρει ότι για την απόκτηση κοινού ελέγχου
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δεν απαιτείται να έχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης. Σηµαντικό σηµείο κρίσης, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση, είναι τα δικαιώµατα αρνησικυρίας να παρέχουν επαρκείς
δυνατότητες στις ιδρυτικές επιχειρήσεις, ώστε να ασκούν την εν λόγω επιρροή, όσον
αφορά τη στρατηγική επιχειρησιακή συµπεριφορά της κοινής επιχείρησης. Ορισµένα
δικαιώµατα αρνησικυρίας τα οποία συνήθως συνεπάγονται κοινό έλεγχο αφορούν
αποφάσεις και θέµατα όπως προϋπολογισµός, το επιχειρησιακό πρόγραµµα, σηµαντικές επενδύσεις και διορισµός των ανωτέρων διοικητικών στελεχών.
Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση, καθώς και τα γεγονότα που αφορούν
την παρούσα πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα τα δικαιώµατα αρνησικυρίας σε θέµατα στρατηγικής φύσεως και σηµασίας που θα κατέχει η ΑΕΝ, καταλήγει ότι, σε συνέχεια
των ανωτέρω, τα εν λόγω δικαιώµατα που υπάρχουν στη Συµφωνία δίδουν κοινό έλεγχο στις AEN και Sofinter, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν καθοριστική επιρροή επί της ACB.
Υπό το φως των πιο πάνω, µε την εξαγορά τουλάχιστον του 10% του µετοχικού κεφαλαίου της ACB από την AEN, η συγκέντρωση θα έχει ως αποτέλεσµα τη µόνιµη
µεταβολή ελέγχου, εφόσον, µετά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης, η AEN και
η Sofinter θα ελέγχουν από κοινού την ACB.
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, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της ACB.
Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος
σηµασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου.
Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία
της κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Οµίλου CDP (που κατέχει από
κοινού την AEN), για το οικονοµικό έτος 2015, ήταν περίπου €[………]1, ενώ ο συνολικός κύκλος της SEC (η άλλη οντότητα που ελέγχει την AEN), κατά το έτος
2016, ήταν περίπου €[………]. Η AEN πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο εργασι1

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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ών το 2015 ύψους €[………]. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Sofinter (µη
συµπεριλαµβανοµένης της ACΒ), για το έτος 2016, ανήλθε στα €[………].
Επιπρόσθετα, ο όµιλος CDP δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
µέσω των εταιρειών Saipem S.p.A. και Valvitalia S.p.A.. Η ACB δραστηριοποιείται
εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, καθότι κέρδισε µία σύµβαση κατά το έτος
2004/2005 για την προµήθεια ενός από τρεις utility λέβητες του µεγαλύτερου
σταθµού ενέργειας στην Κύπρο (υπό τη διαχείριση της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου)
και προσφέρει µέχρι σήµερα υπηρεσίες συντήρησης. Οι SEC και AEN δεν έχουν
πραγµατοποιήσει οποιοδήποτε κύκλο εργασιών στην Κύπρο. Ούτε η Sofinter
πραγµατοποίησε οποιεσδήποτε πωλήσεις στην Κύπρο.
Ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου CDP στην Κύπρο,
για το έτος 2015, ανήλθε σε περίπου €[………]. Ο κύκλος εργασιών της ACB στην
Κύπρο, για το έτος 2016, ανήλθε περίπου σε €[………].
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 ∆ηµοκρατία 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.
Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η αγοράστρια AEN δραστηριοποιείται στην
παραγωγή, πώληση, προµήθεια, εγκατάσταση και υπηρεσίες µεταπώλησης σταθµών παραγωγής ενέργειας και τµηµάτων αυτών. Πιο συγκεκριµένα, οι βασικές επιχειρηµατικές της δραστηριότητες περιλαµβάνουν σταθµούς, τµήµατα (τουρµπίνες αερίου, τουρµπίνες ατµού και γεννήτριες), υπηρεσίες και πυρηνικές δραστηριότητες. Η
AEN δραστηριοποιείται επίσης σε «distributed generation» µέσω των micro τουρµπινών αερίου της AnsaldoTurbec και στο «waste-to-energy with Dry Anaerobic
Digestion» στοιχείων. Η στοχευόµενη ACB δραστηριοποιείται στην κατασκευή και
πώληση ευρέως φάσµατος λεβητών σε διάφορες χώρες για διαφορετικές εφαρµογές
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και σε διαφορετικούς πελάτες, όπως επίσης και στην παροχή βοηθητικών υπηρεσιών
(µεταπωλήσεις και ανταλλακτικά).
Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται: α) οι Utility λέβητες, β)
οι Heat Recovery System Generators (HRSG), γ) οι βιοµηχανικοί λέβητες, δ) ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας, ε) η κατασκευή και προµήθεια Turnkey Σταθµών Ενέργειας και στ) οι Μηχανολογικές Υπηρεσίες για Σταθµούς Πυρηνικής Ενέργειας.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών.
Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η παρούσα πράξη δεν επιφέρει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, κάθετη
ολοκλήρωση ή συνδυασµό αυτών στην Κύπρο και ως εκ τούτου, η εν λόγω συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει καθόλου την κυπριακή αγορά και το ανταγωνιστικό της περιβάλλον. Στην κοινοποίηση αναφέρεται ότι κάποιες φορές οι τουρµπίνες µε τους λέβητες αγοράζονται ως συµπληρωµατικά προϊόντα από ορισµένους πελάτες, π.χ. ιδιοκτήτες σταθµών ενέργειας. Εντούτοις η σχέση αυτή δεν υφίσταται στην Κύπρο.
Η µόνη σύνδεση της παρούσας συγκέντρωσης µε την κυπριακή αγορά είναι η υπηρεσία συντήρησης που διεξάγεται από την ACB για έναν και µόνο πελάτη (για την
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου) για τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθµό Βασιλικού. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος CDP, που ελέγχει από κοινού την ΑΕΝ δραστηριοποιείται µέσω
δύο θυγατρικών του στην κυπριακή αγορά µε την πώληση βαλβίδων και µε το ενοίκιο
που πληρώνεται στην ENI Cyprus Ltd από πλοίο γεωτρήσεων.
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 υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντικές
επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.
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.
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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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού
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