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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή την 
1η Αυγούστου 2022, από την εταιρεία Laboratorios Lesvi S.L.U., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 
Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Permira Holdings Ltd (στο εξής η «Permira»), 
μέσω της Laboratorios Lesvi S.L.U., θα αποκτήσει συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν δύο 
χαρτοφυλάκια φαρμακευτικών προϊόντων, ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) (το 
«Pacific») και ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τον πόνο/καρδιολογικό τομέα (το «Arctic») (στο εξής από κοινού ο 
«Στόχος» ή «Περιουσιακά Στοιχεία του Στόχου») που ανήκουν στη Sanofi S.A. (στο εξής η «Sanofi»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Permira Holdings Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Guernsey. Η 
Permira είναι μία εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με παγκόσμια εμβέλεια που πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων με δυνατότητες ανάπτυξης και 
εξέλιξης. Αποτελεί τη τελική μητρική εταιρεία που ελέγχει την neuraxpharm Arzneimittel GmbH και την 
Laboratorios Lesvi S.L.U.. 

 Η neuraxpharm Arzneimittel GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Γερμανίας. Είναι μια εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην παρασκευή και πώληση 
φαρμάκων για τη θεραπεία διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η neuraxpharm αποτελεί εταιρεία 
χαρτοφυλακίου επενδυτικών κεφαλαίων που ελέγχεται τελικά από την Permira. 

 Η Laboratorios Lesvi S.L.U είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας. Είναι 
ένας πάρoχος μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business, B2B) πλήρους υπηρεσίας παραγωγής για 
φαρμακευτικές μορφές τελικής δοσολογίας (finished dosage forms, FDF). Δραστηριοποιείται κυρίως στον 
τομέα του κεντρικού νευρικού συστήματος, εντούτοις, το χαρτοφυλάκιο της συμπεριλαμβάνει επίσης 
αντιεμετικά, αντιμολυσματικά, καρδιαγγειακά, παυσίπονα και αναπνευστικά προϊόντα.  



 

  

 

 Ο Στόχος που είναι συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνουν δύο χαρτοφυλάκια φαρμακευτικών 
προϊόντων, ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το κεντρικό νευρικό σύστημα («ΚΝΣ») (το «Pacific») και ένα 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τον πόνο/καρδιολογικό τομέα, τα οποία ανήκουν στην Sanofi και σε ορισμένες 
συνδεδεμένες  της Sanofi. Η Sanofi είναι μία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην υγεία 
του ανθρώπου και δραστηριοποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη και την παρασκευή και πώληση λύσεων στον 
τομέα της υγείας.  

Στις 2 Αυγούστου 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 19/08/2022, όπως ορίζει το άρθρο 
10 του Νόμου.  

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 30 Αυγούστου 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 δύο Συμφωνιών Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων, 
ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 (στο εξής οι «ΣΑΠΣ») , οι οποίες συμφωνήθηκαν από και μεταξύ των Laboratorios Lesvi 
S.L.U.,  ως ο Αγοραστής και Sanofi, ως ο Πωλητής και αφορούν 1) τη Συμφωνία που καλύπτει το μέρος των 
περιουσιακών στοιχείων που σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το κεντρικό νευρικό σύστημα (την «Pacific») 
και 2) τη Συμφωνία που καλύπτει το μέρος των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
για τον πόνο/καρδιολογικό τομέα (την «Arctic»). Δυνάμει των ΣΑΠΣ, ο Πωλητής θα μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία 
όπως συμβάσεις, πνευματική ιδιοκτησία, άδειες κυκλοφορίας, αποθέματα και άλλα σχετικά περιουσιακά στοιχεία στον 
Αγοραστή.  

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.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, η Permira, μέσω της 
Laboratorios Lesvi S.L.U., θα αποκτήσει συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τα χαρτοφυλάκια 
φαρμακευτικών προϊόντων για το κεντρικό νευρικό σύστημα (Pacific) και τον πόνο/καρδιολογικό τομέα (Arctic) που 
ανήκουν στη Sanofi. 

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 και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως 
τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση ελέγχου δύο τμημάτων επιχειρήσεων της Sanofi από την Permira, μέσω της 
Laboratorios Lesvi S.L.U.. 

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 της Permira (συμπεριλαμβανομένων της neuraxpharm) κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους ή δωδεκάμηνων περιόδων που λήγουν το 2020/2021  ήταν περίπου [……….]1 και της 
Sanofi κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021 ήταν περίπου [……….]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Permira (και η neuraxpharm) όσο και η Sanofi δραστηριοποιούνται στην 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. Για το οικονομικό 
έτος/δωδεκάμηνες περιόδους που λήγει/λήγουν το 2020/2021, η Permira πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία 
συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου [……….] (η neuraxpharm περίπου [……….]) και η Sanofi 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 

 
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 [....]. 

 



 

  

 

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. 

Η Permira είναι μία εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με παγκόσμια εμβέλεια που πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα τομέων με δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Επίσης, είναι η τελική μητρική εταιρεία του ομόρρυθμου εταίρου των επενδυτικών ταμείων που ελέγχουν την 
neuraxpharm. Η neuraxpharm είναι μια εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην παρασκευή και 
πώληση φαρμάκων για τη θεραπεία διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
 
Η Sanofi είναι μία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην υγεία του ανθρώπου και 
δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη και την παρασκευή και πώληση λύσεων στον τομέα της υγείας. Ο Στόχος 
περιλαμβάνει 18 διεθνείς κοινόχρηστες ονομασίες (Non-proprietary Names- «INNs») και περίπου 32 εμπορικά σήματα 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα βασικά εμπορικά σήματα είναι τα Trental®, Nozinan®, Tranxene®, Tiapridal®, Dogmatil®, 
Largactil®, και Topalgic®.  Περίπου το 91% αυτών των φαρμάκων είναι φάρμακα διά στόματος (δισκία ή σταγόνες) και 
μόνο το 9% είναι ενέσιμα. Σημειώνεται ότι παρόλο που τα Περιουσιακά Στοιχεία του Στόχου περιλαμβάνουν αριθμό 
προϊόντων, το μόνο προϊόν που πωλείται στην Κύπρο είναι η πεντοξυφυλλίνη (pentoxifylline). Σύμφωνα με το σύστημα 
ταξινόμησης EphMRA, η πεντοξυφυλλίνη ταξινομείται ως C4A σε επίπεδο ATC3 και ως C4A1 σε επίπεδο ATC4. 
Ομοίως, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης του ΠΟΥ, το προϊόν αυτό ταξινομείται ως C04A σε επίπεδο ATC3 και ως 
C04AD σε επίπεδο ATC4. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η Επιτροπή ορίζει 
ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας την αγορά για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων ATC3 (Περιφερικά 
αγγειοδιασταλτικά - Peripheral vasodilators). Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 
 
Η Επιτροπή καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση, για την προαναφερθείσα σχετική αγορά, η γεωγραφική αγορά 
είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της Permira για το οικονομικό έτος/δωδεκάμηνες 
περιόδους που λήγουν το 2020/2021 στην Κυπριακή Δημοκρατία είχε προκύψει προκύψει μέσω πωλήσεων των 
εταιρειών που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της. 
Ειδικότερα, η neuraxpharm, μέσω της Brain Therapeutics, έχει έναν Κύπριο συνεργάτη ως υπεργολάβο για την πώληση 
διατροφικών (nutraceuticals) (όχι φαρμακευτικών) προϊόντων όπως Vivimind (Άνοια), Vivinor (Ημικρανία), Quetidia 
(Κατάθλιψη), Triadenor (Κατάθλιψη) και ηλεκτροφαρμακευτικών (electroceuticals) (όχι φαρμακευτικών) προϊόντων όπως 
Cefaly (Πόνος, Ημικρανία). Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, παρόλο που οι ενδείξεις των εν λόγω προϊόντων αφορούν 
το κεντρικό νευρικό σύστημα, τα εν λόγω προϊόντα δεν ακολουθούν την ταξινόμηση της EphMRA καθότι δεν αποτελούν 
φαρμακευτικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω προϊόντα δεν ανταγωνίζονται τα προϊόντα του Στόχου.  
Επιγραμματικά, οι λοιπές εταιρείες που ανήκουν στην Permira ασχολούνται με την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών 
ταξιδιωτικών πρακτορείων, χειρισμό σταθερών δορυφορικών υπηρεσιών, διαχείριση περιουσίας και επαγγελματικών 
υπηρεσιών, λιανική πώληση προϊόντων μόδας υψηλής ποιότητας με έκπτωση, παροχή ταμείων και εταιρικών 
υπηρεσιών, υπηρεσίες και τεχνολογίες προστιθέμενης αξίας, σχεδιασμός και κατασκευή βιώσιμων γυναικείων ρούχων, 
ανάπτυξη και κατασκευή φαρμακευτικών συμβολαίων (CDMO) που παρέχουν φαρμακευτική ουσία, φαρμακευτικό 
προϊόν και αναλυτικές υπηρεσίες, λογισμικό ενεργοποίησης πωλήσεων για ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ 
επιχειρήσεων μέσω μιας πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου, εκπαίδευσης και ανάλυσης, online αγορά αγγελιών και 
παροχή τεχνολογίας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία αναψυχής, προηγμένες λύσεις ασφάλειας στους καταναλωτές, παροχή 
υπηρεσιών cloud ασφάλειας, ανθεκτικότητας και διαχείρισης κινδύνου επόμενης γενιάς για email και εταιρικές 
πληροφορίες σε οργανισμούς, premium online αγορά σχεδίου, διαδικτυακή αγορά που προσφέρει, μεταξύ άλλων, 
συλλεκτικά αντικείμενα, τέχνη, σχέδιο, κοσμήματα και κλασικά αυτοκίνητα, μια πλατφόρμα λογισμικού ως υπηρεσίας 
(SaaS) και παροχή δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναλύουν εναρμονισμένα σύνολα 
δεδομένων σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορικές στάσεις των καταναλωτών, 
προσφέροντας γρήγορες πληροφορίες και ταχύτερο χρόνο στην αγορά και την πώληση ταξιδιωτικών αποσκευών. 

O κύκλος εργασιών της Sanofi για το οικονομικό έτος 2021 στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετιζόταν αποκλειστικά με την 
πώληση πεντοξυφυλλίνης.  

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, οι δραστηριότητες των Μερών δεν αλληλεπικαλύπτονται οριζόντια στην Κύπρο, καθώς οι 
Permira και neuraxpharm δεν πωλούν οποιαδήποτε (φαρμακευτικά) προϊόντα στην Κύπρο, τα οποία να 
περιλαμβάνονται στις ίδιες τάξεις ATC με τον Στόχο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, οι ενδείξεις των 
προϊόντων που πωλεί η neuraxpharm, μέσω της Brain Therapeutics, στην Κυπριακή Δημοκρατία αφορούν το κεντρικό 
νευρικό σύστημα, αλλά τα εν λόγω προϊόντα δεν ακολουθούν την ταξινόμηση της EphMRA, καθότι δεν αποτελούν 
φαρμακευτικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω προϊόντα δεν ανταγωνίζονται τα προϊόντα του Στόχου. 



 

  

 

Επίσης, καμία από τις δραστηριότητες της Permira στην Κύπρο δεν αφορά κάθετα σχετιζόμενη αγορά, ανάντη ή κατάντη, 
με τις δραστηριότητες του Στόχου. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν (πιθανές) κάθετες ή στενά συνδεδεμένες γειτονικές 
αγορές μεταξύ των δραστηριοτήτων της Permira και της Sanofi που να είναι ικανές να προκαλέσουν προβλήματα 
ανταγωνισμού.  

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια επικάλυψη ή/και κάθετη ή/και 
γειτονική σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 
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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