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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2020, εκ μέρους των εταιρειών 

Koninklijke DSM NV (εφεξής η «DSM» ή ο «Αγοραστής 1») και DSM International 

Participations B.V. (εφεξής η «DSM International» ή ο «Αγοραστής 2»), 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 απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Erber AG 

(εφεξής η «Erber» ή η «Επιχείρηση Στόχος») από την DSM, τόσο άμεσα όσο και 

έμμεσα – μέσω της DSM International – (εφεξής καλούμενη ως η «Συναλλαγή»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η DSM, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Ολλανδίας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Euronext 

του Άμστερνταμ.  

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών προϊόντων με εξειδίκευση 

στις επιστήμες ζωής και στις επιστήμες υλικών. Οι δραστηριότητες της μπορούν 

να ταξινομηθούν σε τρεις επιχειρησιακούς τομείς, αυτών (α) της διατροφής, (β) 

των υλικών επίδοσης και (γ) του κέντρου καινοτομίας. 

2. Η DSM International, που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η εταιρεία, η οποία είναι 

εξολοκλήρου θυγατρική της DSM, αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία (holding company) 

που διατηρεί επενδύσεις σε άλλα μέλη του ομίλου DSM. 

3. Η Erber, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Αυστρίας. Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλειας 

τροφών και ζωοτροφών (food and feed safety), με κύρια δραστηριότητα τα φυσικά 

πρόσθετα ζωοτροφών (natural feed additives), την ανάλυση ζωοτροφών και 

τροφών (feed and food analysis), καθώς και την προστασία των φυτών (plant 

protection). 

Η Επιχείρηση Στόχος λειτουργεί τέσσερις (4) στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες: 

την Biomin – με κύρια δραστηριότητα τα πρόσθετα ζωοτροφών και τη διατροφή 

(feed additives and nutrition)· την Romer Labs – με κύρια δραστηριότητα τις 

λύσεις ασφάλειας για τροφές και ζωοτροφές (food and feed safety solutions)· την 

Sanphar – με κύρια δραστηριότητα την υγεία των ζώων, και την EFB – με κύρια 

δραστηριότητα την επιχειρησιακή ανάπτυξη και την προστασία των καλλιεργειών 

(crop protection). Οι επιχειρησιακές μονάδες Sanphar και EFB δεν θα πωληθούν 

στην DSM. Θα αποσχιστούν πριν την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 

συναλλαγής. Ως εκ τούτου, η Erber θα αποτελείται, κατά το κλείσιμο της 

προτεινόμενης συναλλαγής, μόνο από τις επιχειρησιακές μονάδες Biomin και 

Romer Labs. 

Στις 14 Ιουλίου 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 24 Ιουλίου 2020, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 
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Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 28 Ιουλίου 2020, 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 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 Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2020 (εφεξής η «Συμφωνία»), [………]1 και 

αφετέρου των (i) Koninklijke DSM NV (Αγοραστής 1) και (ii) DSM International 

Participations B.V. (Αγοραστής 2).  

[………] 

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 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 καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος της από την 

DSM. 

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 DSM ανήλθε στο ποσό των €[………]. Ο συνολικός ενοποιημένος 

 
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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κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου για το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε στο 

ποσό των €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου DMK στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό 

έτος 2019 ανήλθε στο ποσό περίπου των €[………]. Ο κύκλος εργασιών της 

Επιχείρησης Στόχου στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε 

γύρω 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 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 συμβατότητας 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 DSM δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών προϊόντων και εξειδικεύεται στις 

επιστήμες ζωής και στις επιστήμες υλικών. Οι δραστηριότητες της μπορούν να 

ταξινομηθούν στους ακόλουθους τρεις επιχειρησιακούς τομείς: 

i. Ο τομέας Διατροφής περιλαμβάνει τα Προϊόντα Διατροφής DSM (DSM 

Nutritional Products) και τις Ειδικές Τροφές DSM (DSM Food Specialties). 

Αυτό το σύμπλεγμα εξυπηρετεί διεθνείς βιοτεχνίες ζωοτροφών, τροφών και 

ποτών, φαρμακευτικών, βρεφικών τροφών, συμπληρωμάτων διατροφής, και 

προσωπικής φροντίδας. Εντός αυτού του τομέα, η DSM παράγει και 

εμπορευματοποιεί ένα ευρύ φάσμα βιταμινών. 

ii. Ο τομέας Υλικών Επίδοσης αποτελείται από τα Πλαστικά Μηχανικής DSM 

(DSM Engineering Plastics), τη DSM Dyneema και τη DSM Ρητίνες & 

Λειτουργικά Υλικά (DSM Resins & Functional Materials). 
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iii.  Ο τομέας του Κέντρου Καινοτομίας παρέχει μακροπρόθεσμες πλατφόρμες 

ανάπτυξης που βασίζονται στις κύριες ικανότητες της DSM στις επιστήμες 

ζωής και στις επιστήμες των υλικών, και συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη 

καινοτόμων υλικών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα· καθαρής ενέργειας από 

υπολείμματα καλλιεργειών καθώς και βιοχημικών ουσιών με ένζυμα και ζύμες 

για μετατροπή βιομάζας αλλά και λύσεων τόνωσης της απόδοσης κατά την 

παραγωγή ηλιακής ενέργειας. 

Στην Κύπρο η DSM εμπορεύεται και πωλεί:  

(α) πρόσθετα ζωοτροφών  (όπως βιταμίνες, ένζυμα, μέταλλα) για τη διατροφή 

των ζώων, [………]·  

(β) βιταμίνες, φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας, βιοενεργά και λειτουργικά 

συστατικά για σκοπούς προσωπικής φροντίδας, [………]·  

(γ) διατροφικά συστατικά (όπως βιταμίνες, διατροφικά λιπίδια, καροτενοειδή, 

διατροφικά φαρμακευτικά προϊόντα) με εφαρμογή σε τροφές και φαρμακευτικά 

προϊόντα, [………]. 

Η Εταιρεία Στόχος αποτελεί όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιείται στον τομέα της 

ασφάλειας τροφών και ζωοτροφών (food and feed safety), με κύρια δραστηριότητα 

τα φυσικά πρόσθετα ζωοτροφών (natural feed additives), την ανάλυση ζωοτροφών 

και τροφών (feed and food analysis), καθώς και την προστασία των φυτών (plant 

protection). Η Erber λειτουργεί τέσσερις στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες: την 

Biomin, την Romer Labs, την Sanphar και την EFB, εκ των οποίων μόνο οι πρώτες 

δύο θα πωληθούν στην DSM. Η Biomin έχει ως κύρια δραστηριότητα τα πρόσθετα 

ζωοτροφών και τη διατροφή (feed additives and nutrition) και η Romer Labs τις 

λύσεις ασφάλειας για τροφές και ζωοτροφές (food and feed safety solutions). Η κύρια 

δραστηριότητα της Erber στην Κύπρο αφορά την προμήθεια προϊόντων της Biomin 

μέσω τοπικού διανομέα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά τις 

αγορές των πρόσθετων ζωοτροφών και των προμειγμάτων. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι οι σχετικές αγορές 

προϊόντων / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι: (i) τα πρόσθετα 

ζωοτροφών, που υποδιαιρούνται στις υποαγορές (α) των συνδετικών μυκοτοξίνης 

και (β) των πρόσθετων για τη λειτουργία του εντέρου, και (ii) τα προμείγματα. Η 
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Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στην Κύπρο, 

η DSM εμπορεύεται και πωλεί i) πρόσθετα ζωοτροφών  (όπως βιταμίνες, ένζυμα, 

μέταλλα) για τη διατροφή των ζώων, ii) βιταμίνες, φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας, 

βιοενεργά και λειτουργικά συστατικά για σκοπούς προσωπικής φροντίδας και iii) 

διατροφικά συστατικά (όπως βιταμίνες, διατροφικά λιπίδια, καροτενοειδή, διατροφικά 

φαρμακευτικά προϊόντα) με εφαρμογή σε τροφές και φαρμακευτικά προϊόντα. Ο 

κύκλος εργασιών της Εταιρείας Στόχου στην Κύπρο το 2019 προήλθε κατά κύριο 

λόγο από την προμήθεια προϊόντων της Biomin και συγκεκριμένα, συνδετικών 

μυκοτοξίνης και πρόσθετων ζωοτροφών που βελτιώνουν την απόδοση του εντέρου, 

καθώς και από τις δραστηριότητες της Romer Labs. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

ανωτέρω, η Romer Labs είναι πάροχος διαγνωστικών λύσεων στους τομείς της 

γεωργίας, των τροφών και των ζωοτροφών. 

 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι από τη συγκέντρωση προκύπτει μία οριζόντια σχέση, στη 

σχετική αγορά πρόσθετων ζωοτροφών που βελτιώνουν την υγεία του εντέρου και μία 

κάθετη, στη σχετική αγορά προμειγμάτων. 

Ειδικότερα, μετά τη συγκέντρωση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά 

που αφορά στα πρόσθετα ζωοτροφών και ειδικότερα στην υποαγορά των 

πρόσθετων για τη λειτουργία του εντέρου, ανέρχεται σε ποσοστό περίπου [5-10]%, 

επομένως αρκετά πιο κάτω από το προβλεπόμενο για την ύπαρξη επηρεαζόμενης 

αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, 15%.  

Η κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

προκύπτει από το ότι η DSM, η οποία αγοράζει συνδετικά μυκοτοξίνης για χρήση σε 

προμείγματα κατόπιν αιτήματος του πελάτη2, αγοράζει συνδετικά μυκοτοξίνης από 

την Erber.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων, το μερίδιο αγοράς της Erber στην Κυπριακή Δημοκρατία 

σε σχέση με την αγορά συνδετικών μυκοτοξίνης δεν ξεπερνά το [10-20]%. 

 
2 Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η DSM δεν επαναπωλεί συνδετικά μυκοτοξίνης ως 
μεμονωμένα προϊόντα. 
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Όπως υποστηρίζεται στην κοινοποίηση, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η 

Erber δεν θα έχει ούτε την ικανότητα ούτε το κίνητρο να σταματήσει να παρέχει στους 

υφιστάμενους πελάτες της, καθώς και ότι η DSM δεν αποτελεί σημαντικό πελάτη 

στον οποίο θα βασίζονταν οι ανταγωνιστές της Erber. 

Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, παρά το ότι υπάρχει κάθετη 

σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, εφόσον η DSM 

αγοράζει συνδετικά μυκοτοξίνης από την Erber για χρήση σε προμείγματα, εντούτοις, 

τα σχετικά μερίδια αγοράς είναι χαμηλά, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει 

επηρεαζόμενη αγορά εφόσον σε καμία περίπτωση αυτά δεν υπερβαίνουν το όριο του 

25%. 

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 


