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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4/7/2018, από την εταιρεία ONEX Corporation 

(εφεξής η «ONEX»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 (εφεξής ο «Νόµος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προτεινόµενη απόκτηση από την ONEX 

Corporation, µέσω της Spray Parent, Inc. (εφεξής η «Spray») του 98% του µετοχικού 



κεφαλαίου της PVHC Holding Corporation (εφεξής η «PVHC»), µητρική εταιρεία του 

οµίλου εταιρειών Precision Global (εφεξής η «Precision Global»).  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. H ONEX που είναι εταιρεία µε έδρα τον Καναδά, µε µετοχές εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών του Τορόντο που επενδύει µέσω ενός αριθµού ιδιωτι-

κών ταµείων (private equity funds).           

 

Οι εταιρείες που ελέγχονται επί του παρόντος από τα ιδιωτικά ταµεία (private 

equity funds) που διαχειρίζονται συνδεδεµένες εταιρείες της ΟΝΕΧ, είναι 

ενεργές σε ένα αριθµό επιχειρηµατικών τοµέων περιλαµβανοµένων των 

υπηρεσιών κατασκευής ηλεκτρονικών, της υγειονοµικής απεικόνισης 

(healthcare imaging), των υπηρεσιών υγείας και ανθρώπινων υπηρεσιών 

(health and human services), των ασφαλιστικών υπηρεσιών, προϊόντων και 

υπηρεσιών συσκευασίας, των επιχειρηµατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

πληροφορικής (business and information services), της λιανικής πώλησης 

τροφίµων και εστιατορίων, των αυτοµατισµών αεροδιαστηµικής (aerospace 

automation), των εργαλείων και εξαρτηµάτων, της ενοικίασης και διαχείρισης 

αεροσκαφών, των οικοδοµικών προϊόντων, των πάρκων διακοπών, των 

υπηρεσιών διαχείρισης νοσοκοµείων, του εξοπλισµού επιβίωσης και των 

βιοµηχανικών προϊόντων. 

 

[………]1.  
 

2. Η Spray που είναι µια εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραµµένη σύµ-

φωνα µε τους νόµους του Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών, που ελέγχεται 

έµµεσα από την ONEX και η οποία συστάθηκε για τους σκοπούς απόκτησης 

των µετοχών της PVHC.  

3. H PVHC που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

του Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών. Η εν λόγω εταιρεία είναι µητρική ετα-

ιρεία του οµίλου Precision Global που είναι ο εφευρέτης της σύγχρονης βαλ-

βίδας αερολυµάτων (modern aerosol valve) και είναι ο κορυφαίος κατασκευ-

αστής και προµηθευτής παγκοσµίως βαλβίδων αερολυµάτων (aerosol 

valves), ενεργοποιητών (actuators), αντλιών (pumps), καπακιών (caps) και 

                                                             
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 [....]. 

 



σχετιζόµενων αξεσουάρ αερολυµάτων (aerosol accessories), πωµάτων κα-

τασκευασµένων µε ειδικές προδιαγραφές (custom closures) και άλλων λύσε-

ων ειδικής διανοµής (dispensing solutions). 

Η Precision Global εξυπηρετεί τις αγορές της προσωπική φροντίδας, της 

οικιακής φροντίδας / του νοικοκυριού, των τροφίµων και των ποτών, της 

βιοµηχανίας, των βαφών, της ψυχαγωγίας και των φαρµακευτικών προϊόντων 

διεθνώς.  

Στις 5/7/2018, 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 13/7/2018, 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 26/7/2018, 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 Συµφωνίας και Πλάνου 

Συγχώνευσης (εφεξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 27/6/2018, µεταξύ της PVHC (ως 

η εταιρεία στόχος), της Spray Parent, Inc. και της Spray Merger Sub, Inc. (ως οι 

αγοράστριες εταιρείες), και της Advanced Packaging Solutions LLC (ως ο πωλητής). 

Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στη Συµφωνία, η ONEX, θα αποκτήσει έµµεσα, 

µέσω της Spray, το 98% του µετοχικού κεφαλαίου της PVHC από την Advanced 

Packaging Solutions LLC.   

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 Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, 

καθότι έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της PVHC από την 

ΟΝΕΧ. 

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 συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το έτος 2017 της 

ΟΝΕΧ ήταν €[………] και της Precision Global, ήταν €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η ONEX όσο και η PVHC, 

δραστηριοποιούνται, µέσω άλλων εταιρειών, στην επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών για το έτος 2017 στην Κύπρο της ONEX ανήλθε 

στα €[………], ενώ της Precision Global ανήλθε στις €[………]. 

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 ∆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. 

Όπως αναφέρουν οι συµµετέχουσες στην κοινοποίηση τους, η ΟΝΕΧ 

(περιλαµβανοµένων των ελεγχόµενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) δεν έχει 

εµπορικές δραστηριότητες οι οποίες επικαλύπτονται από οριζόντια ή κάθετη άποψη 

µε τις εµπορικές δραστηριότητες της Precision Global στην Κύπρο. 



Οι εταιρείες που ελέγχονται επί του παρόντος από τα ιδιωτικά ταµεία (private equity 

funds) που διαχειρίζονται συνδεδεµένες εταιρείες της ΟΝΕΧ είναι ενεργές σε ένα 

αριθµό επιχειρηµατικών τοµέων περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών κατασκευής 

ηλεκτρονικών, της υγειονοµικής απεικόνισης (healthcare imaging), των υπηρεσιών 

υγείας και ανθρώπινων υπηρεσιών (health and human services), των ασφαλιστικών 

υπηρεσιών, προϊόντων και υπηρεσιών συσκευασίας, των επιχειρηµατικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής (business and information services), της 

λιανικής πώλησης τροφίµων και εστιατορίων, των αυτοµατισµών αεροδιαστηµικής 

(aerospace automation), των εργαλείων και εξαρτηµάτων, της ενοικίασης και 

διαχείρισης αεροσκαφών, των οικοδοµικών προϊόντων, των πάρκων διακοπών, των 

υπηρεσιών διαχείρισης νοσοκοµείων, του εξοπλισµού επιβίωσης και των 

βιοµηχανικών προϊόντων. 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Precision Global συµµετέχει στην 

παγκόσµια βιοµηχανία εξαρτηµάτων µηχανισµών διανοµής (dispensing components 

industry). Συγκεκριµένα, η Precision Global δραστηριοποιείται στην αγορά 

κατασκευής βαλβίδων αερολυµάτων (aerosol valves), ενεργοποιητών (actuators), 

αντλιών (pumps), καπακιών (caps) και σχετιζόµενων αξεσουάρ αερολυµάτων 

(aerosol accessories), πωµάτων κατασκευασµένων µε ειδικές προδιαγραφές 

(custom closures) και άλλων λύσεων µηχανισµών  ειδικής διανοµής (specialty 

dispensing solutions). 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών ορίζεται η προµήθεια 

εξαρτηµάτων µηχανισµών διανοµής (dispensing components), καθώς οποιοσδήποτε 

επιµέρους διαχωρισµός της αγοράς κατά κατηγορία των εξαρτηµάτων µηχανισµών 

διανοµής δεν διαφοροποιεί τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή όρισε ως γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προµήθειας 

εξαρτηµάτων µηχανισµών διανοµής (dispensing components), την επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην παρούσα συγκέντρωση, τόσο η 

ONEX όσο και η PVHC, µέσω της Precision Global, δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών της ONEX στην Κύπρο 

πηγάζει από δραστηριότητες της σε διάφορους τοµείς όπως ιατρικά και οδοντιατρικά 

προϊόντα απεικόνισης, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξοπλισµός άµυνας και 

αεροδιαστηµικής για επιβίωση και ασφάλεια, συστήµατα µηχανικής εξώθησης και 

µετατροπής. Ο κύκλος εργασιών της PVHC, µέσω της Precision Global, στην Κύπρο 



προήλθε από πωλήσεις εξαρτηµάτων µηχανισµών διανοµής (dispensing 

components). Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικάλυψη σε οριζόντιο 

επίπεδο ή οποιαδήποτε κάθετη ή γειτονική σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων τους.  

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

συγκέντρωση δεν υπάρχουν οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις, ούτε και προκύπτουν 

κάθετες ή γειτονικές σχέσεις και ως εκ τούτου δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά 

µε βάση το Παράρτηµα Ι 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.  
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