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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 8/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.06 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας YongLe Tape Ltd από την εταιρεία Avery Dennison 

Corporation, µέσω της Avery Dennison Hong Kong B.V.  

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 24 Μαρτίου 2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η «Επιτροπή») 

στις 06/03/2017, από την Avery Dennison Corporation, (εφεξής η «Avery Dennison»), 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

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

Σύµφωνα µε την εν λόγω κοινοποίηση η εταιρεία Avery Dennison Hong Kong B.V. η 

οποία είναι θυγατρική της Avery Dennison, αποκτά το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας YongLe Tape Ltd (στο εξής «YongLe»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 



2 

 

• Η Avery Dennison Hong Kong B.V. που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ολλανδίας, η οποία 

είναι θυγατρική της Avery Dennison Corporation. 

Η Avery Dennison είναι δηµόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής. Η Avery Dennison δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών της 

στον τοµέα της επισήµανσης (labelling) και τη συσκευασία υλικών (packaging 

materials and solutions) σε όλο τον κόσµο. 

Οι κύριες της δραστηριότητες περιλαµβάνουν τα εξής: 

(i) Τµήµα Υλικών που περιλαµβάνει σφραγίδες (labels) και υλικά 

συσκευασίας (packaging materials), λύσεις γραφικών (graphic solutions), 

αντανακλαστικές λύσεις (reflective solutions) και ταινίες (tapes). 

(ii) Τµήµα Λιανικής και Πληροφοριών (Retail Branding and Information 

Solutions) που περιλαµβάνει το λιανικό εµπόριο µαρκών και 

πληροφοριών, εκτυπωτών, µηχανικών φερµουάρ και ταυτοποίησης 

ραδιοσυχνοτήτων. 

(iii) Τµήµα Vancive Medical Technologies το οποίο αποτελείται από 

‘ευαίσθητα στην πίεση’ αυτοκόλλητα προϊόντα (pressure-sensitive 

adhesive products) για ιατρικές χρήσεις. 

• Η εταιρεία YongLe Tape Ltd που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους των Βερµούδων. Η εν λόγω 

εταιρεία παράγει και προµηθεύει κολλητικές ταινίες περιλαµβανοµένων των 

ταινιών PVC (περιλαµβανοµένων των ταινιών για τις αγορές της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας και ηλεκτρικών/ βιοµηχανικών τελικών χρήσεων), 

ταινιών υφάσµατος και ταινιών καουτσούκ (cloth tape and rubber tape). Τα 

προϊόντα της YongLe χρησιµοποιούνται στην αυτοκινητοβιοµηχανία, στον 

τοµέα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, στον τοµέα γενικής 

κατασκευής, στη βιοµηχανία συσκευασίας αλλά και σε άλλους τοµείς. Η 

YongLe πωλεί τα προϊόντα της σε όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης της 

Κίνας, των ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες χώρες της Ασίας. 

Στις 08/03/2017, 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.  
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Στις 17/03/2017 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόµου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 23/03/2017, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς το συµβατό ή µη της 

υπό εξέτασης συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 24/03/2017 µετά από 

µελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση µεταξύ των µελών της, 

αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

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 της Συµφωνίας Αγοράς και 

Πώλησης Μετοχών ηµεροµηνίας 21 Νοεµβρίου 2016, µεταξύ των Harborside Capital 

Ltd, κ. Wong Fung and κα. Yang Shuxia, (ως οι «Πωλητές») και της Avery Dennison 

Hong Kong B.V. (ως ο «Αγοραστής») και της Avery Dennison (ως η µητρική του 

Αγοραστή) (στο εξής η «Συµφωνία»). 

Βάσει της Συµφωνίας, οι πωλητές αποδέχονται να πωλήσουν, και η Avery Dennison 

αποδέχεται να αγοράσει, µέσω της Avery Dennison Hong Kong B.V., το 100% του 

εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της YongLe. Πριν την ολοκλήρωση της πράξης, οι 

πωλητές προτίθενται να εφαρµόσουν ορισµένες ενέργειες αναδιάρθρωσης της 

YongLe και των θυγατρικών της, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της 

Συµφωνίας. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών αναδιάρθρωσης, η YongLe θα 

ανήκει αποκλειστικά στην Avery Dennison. 

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.  

Στην παρούσα πράξη, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν 

ότι βάσει της Συµφωνίας, η Avery Dennison θα αποκτήσει, µέσω της θυγατρικής της 

εταιρείας Avery Dennison Hong Kong B.V., το 100% των µετοχών της YongLe. 

Εποµένως, η Avery Dennison θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί της YongLe. 
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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 αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της YongLe. 

Επίσης, µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόµου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόµο µείζονος σηµασίας. 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Avery Dennison ήταν 

€5.498.690.040 για το έτος 2016, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της YongLe 

ήταν €[…..]1 για το έτος 20152. 

Επίσης, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η Avery 

Dennison, διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα €[…..] για το έτος 2016. Επίσης, 

και YongLe διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα €[…..] για το έτος 2015. 

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 την ανταγωνιστική 

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. 

                                                        
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 

στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 
2
∆εν υπάρχουν εξελεγµένοι λογαριασµοί για τη YongLe για το 2016.  
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Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης η Avery Dennison δραστηριοποιείται µεταξύ 

άλλων στην αγορά κολλητικών ταινιών ευαίσθητων στην πίεση και κατασκευάζει 

κολλητική ύλη. 

Σε σχέση µε την αγορά κολλητικών ταινιών, η Avery Dennison δραστηριοποιείται 

στην προµήθεια συγκεκριµένων ειδών κολλητικών ταινιών ευαίσθητων στην πίεση 

(pressure sensitive adhesive tapes). Συγκεκριµένα, παράγει και πωλεί ταινίες διπλής 

όψης (double sided tapes) χρησιµοποιώντας υλικά από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο 

(Polyethylene terephthalate - PET), αφρός PET και NW. Επιπρόσθετα, προµηθεύει 

συγκεκριµένα είδη µονής όψεως ταινίας (single sided tape) συµπεριλαµβανοµένου 

µεταφοράς (transfer), καταναλωτικής (consumer) και για πάνες (diaper).  

Η Avery Dennison κατασκευάζει επίσης κολλητική ύλη για σκοπούς αιχµαλώτισης 

(captive use) και χρησιµοποίηση από τρίτους για κατασκευή κολλητικών ταινιών 

ευαίσθητων στην πίεση.  

Περαιτέρω, η Avery Dennison δραστηριοποιείται στο τµήµα Λιανικής Σήµανσης και 

Λύσεων Πληροφόρησης (Retail Branding and Information Solutions - “RBIS”) το 

οποίο προµηθεύει εισιτήρια (tickets) και ενώτια (tags) κυρίως για σήµανση (branding) 

και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (clothing). Αυτά τα προϊόντα δεν είναι 

αυτοκόλλητα και εποµένως διαφέρουν από υλικά ‘ευαίσθητα στην πίεση’. Τέλος, 

δραστηριοποιείται στο τµήµα Vancive Medical Technologies το οποίο αποτελείται 

από ‘ευαίσθητα στην πίεση’ αυτοκόλλητα προϊόντα (pressure-sensitive adhesive 

products) για ιατρικές χρήσεις. 

Η YongLe δραστηριοποιείται στην προµήθεια συγκεκριµένων ειδών κολλητικών 

ταινιών ευαίσθητων στην πίεση. Συγκεκριµένα, η YongLe κατασκευάζει και πωλεί 

µονής όψεως ηλεκτρική ταινία που παράγεται από πολυβινυλοχλωρίδιο (Polyvinyl 

chloride- PVC) ή από ύφασµα (cloth), όπως ταινίες καλωδίωσης που 

χρησιµοποιούνται σε αυτοκίνητα ή άλλες βιοµηχανικές εφαρµογές. 

Η Επιτροπή, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών ορίζεται (α) η κατασκευή και 

πώληση ευαίσθητων στην πίεση αυτοκόλλητων προϊόντων, η οποία δύναται να 

διαχωριστεί περαιτέρω σε (i) κατασκευή και πώληση ετικετών, (ii) κατασκευή και 

πώλησης γραφικών υλικών, (iii) κατασκευή και πώληση κολλητικών ταινιών και (iv) 

κατασκευή και πώληση αντανακλαστικών υλικών, και η (β) η κατασκευή και πώληση 

κολλητικής ύλης. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά για όλες τις σχετικές 

αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν θα προκύψει καµία επίπτωση στον 

ανταγωνισµό στην Κύπρο  από την παρούσα συγκέντρωση. Και οι δυο εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και πώληση κολλητικών ταινιών ευαίσθητων 

στην πίεση. Εντούτοις, η Avery Dennison και η YongLe δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικές επιµέρους αγορές (sub-markets) κολλητικών ταινιών ευαίσθητων στην 

πίεση και εποµένως δεν υπάρχουν πρακτικά οποιεσδήποτε οριζόντιες επικαλύψεις 

µεταξύ των δραστηριοτήτων τους. Η Avery Dennison σε σχέση µε τη Κύπρο 

δραστηριοποιείται µόνο στη προµήθεια ταινιών για πάνες, ενώ η YongLe 

δραστηριοποιείται µόνο στη προµήθεια ηλεκτρικών ταινιών. 

Όσον αφορά την κατασκευή και πώληση κολλητικής ύλης, η οποία αποτελεί πρώτη 

ύλη για την παρασκευή ταινιών, η Avery Dennison δεν πωλεί κολλητική ύλη στη 

Κύπρο. Επιπρόσθετα η YongLe δεν αγοράζει ούτε πωλεί κολλητική ύλη στη Κύπρο. 

Εποµένως, το γεγονός ότι η Avery Dennison προµηθεύει κολλητική ύλη δεν µπορεί 

να οδηγήσει σε οποιαδήποτε κάθετη επικάλυψη ούτε σε στενά συνδεόµενη γειτονική 

αγορά σε σχέση µε κολλητικές ταινίες ευαίσθητες στην πίεση όσον αφορά την 

Κυπριακή αγορά.  

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι, στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

προκύπτει επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σηµαντικά του 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόµενες αγορές.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύµφωνα µε τον Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν προκαλεί αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού στην αγορά καθότι δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά. 
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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 


