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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της VGP Holdings LLC (τμήμα διεθνής επιχείρησης προϊόντων της 

Valvoline Inc.) από την Saudi Arabian Oil Company, μέσω της Aramco 

Overseas Company B.V. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 6 Οκτωβρίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου2022, από την Aramco Overseas 

Company B.V., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

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

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Saudi 

Arabian Oil Company (στο εξής η «Saudi Aramco»), μέσω της Aramco Overseas 

Company B.V. (στο εξής η «AOC»), προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο 

της VGP Holdings LLC (στο εξής η «VGP»), ιθύνουσας εταιρείας της διεθνούς 

επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc.. 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Aramco Overseas Company B.V. (στο εξής η «AOC») που είναι ιδιωτική 

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ολλανδίας. Η AOC δραστηριοποιείται παρέχοντας προς τις 

συνδεδεμένες με αυτήν οντότητές ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών οικονομικής υποστήριξης, διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τεχνικής υποστήριξης και ποικίλων υπηρεσιών 

διοικητικής υποστήριξης. Η AOC είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της 

Saudi Arabian Oil Company.   

Η SaudiArabian Oil Company είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Σαουδικής Αραβίας με μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας (joint stock company). Η Saudi 

Aramco ασχολείται κυρίως με την αναζήτηση, εξερεύνηση, γεώτρηση και 

εξόρυξη ουσιών υδρογονανθράκων και την επεξεργασία, παραγωγή, διύλιση 

και εμπορία των εν λόγω ουσιών. 

Η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί από την Gateway Velocity Holding Corp. που 

αποτελεί νεοσυσταθείσα εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εν λόγω εταιρεία είναι εξ 

ολοκλήρου θυγατρική της AOC. 

 Στόχος στην παρούσα πράξη αποτελεί η VGP Holdings LLC, εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του 

Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η VGP Holdings LLC δεν έχει άλλη 

δραστηριότητα εκτός από το να καταστεί η ιθύνουσα εταιρεία της διεθνούς 

επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc. Το επιχειρησιακό τμήμα των 

παγκόσμιων προϊόντων της Valvoline Inc., πωλεί προϊόντα προληπτικής 

συντήρησης κινητήρων και αυτοκινήτων, τόσο υπό την επωνυμία Valvoline 

όσο και προϊόντα άλλων επωνυμιών και ιδιωτικών ετικετών, προς 

λιανοπωλητές μαζικής αγοράς και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εγκαταστάτες 

και εμπορικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων διανομέων και αδειούχων, 

καθώς και προς κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (original equipment 

manufacturers, OEMs).   
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Στις 12 Σεπτεμβρίου2022, 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 23 Σεπτεμβρίου2022, 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 4 Οκτωβρίου 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 Συμφωνίας Αγοράς 

Κεφαλαίου (Equity Purchase Agreement, EPA), ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2022, η 

οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ της Valvoline Inc., ως ο Πωλητής, της Gateway 

Velocity Holding Corp.,  ως ο Αγοραστής 1 και της Aramco Overseas Company B.V. 

(parent). Δυνάμει της Συμφωνίας, ο Αγοραστής 1 θα αποκτήσει μια εκ των δύο 

επιχειρησιακών τμημάτων της Valvoline, ήτοι τη διεθνή επιχείρηση προϊόντων (το 

Στόχο). Το άλλο επιχειρησιακό τμήμα (η επιχείρηση λιανικών υπηρεσιών) παραμένει 

στον Πωλητή.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Valvoline υποβάλλεται σε 

αναδιοργάνωση πριν από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ούτως ώστε η διεθνής 

επιχείρηση προϊόντων να ανήκει σε μια ιθύνουσα εταιρεία, την VGP Holdings LLC.   

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι ο 

Αγοραστής 1 υπέγραψε την EPA, πριν από την ολοκλήρωσή της, αναμένεται να 

συσταθεί μια δεύτερη εταιρεία στο Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών ως πλήρως 

ελεγχόμενη άμεση θυγατρική της AOC (ο Αγοραστής 2).  Στη συνέχεια, ο Αγοραστής 

1 θα μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν υπό την EPA 

στον Αγοραστή 2.  
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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 Saudi Aramco, μέσω της AOC (και του Αγοραστή 2), θα αποκτήσει το 

100% του εκδοθέντος και του μη πληρωθέντος μετοχικού κεφαλαίου της VGP και ως 

εκ τούτου τον αποκλειστικό έλεγχο επί της VGP. 

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 της Saudi Aramco επί του Στόχου, 

μέσω της AOC. 

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 της Saudi Aramco κατά το οικονομικό 

έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθε σε περίπου €[………]1 και ο 

συνολικός κύκλος εργασιών του Στόχου κατά το οικονομικό έτος που έληξε την 30 

Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε περίπου €[………]2. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος, 

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. 

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2021, ο κύκλος εργασιών της Saudi Aramco 

στην Κύπρο ανήλθε σε περίπου €[………] και ο κύκλος εργασιών του Στόχου στην 

Κύπρο κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ανήλθε σε 

ύψος περίπου € [………]. 

 
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 [....]. 
2 Για σκοπούς υπολογισμού του κύκλου εργασιών του Στόχου, τα Μέρη υπέβαλλαν ότι εφαρμόζεται η 
παράγραφος 2 του Παραρτήματος II του Νόμου, ήτοι «όταν η συγκέντρωση πραγματοποιείται με την 
απόκτηση τμημάτων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, ασχέτως αν αυτά τα τμήματα έχουν ή όχι 
νομική προσωπικότητα, υπολογίζεται για τον ή τους εκχωρούντες μόνο ο κύκλος εργασιών που αφορά 

τα εκχωρούμενα τμήματα». 
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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 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. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Saudi Aramco δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο μέσω πωλήσεων [………] και λιπαντικών αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Ο Στόχος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο κατά το τελευταίο 

οικονομικό του έτος κυρίως μέσω πωλήσεων σε λιπαντικά, ψυκτικά και χημικά 

προϊόντα για την αυτοκινητοβιομηχανία, με ελάχιστες πωλήσεις προϊόντων 

επίστρωσης και εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία. 

Για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης, η Επιτροπή εξέτασε τις αγορές στις 

οποίες δύνανται να προκύπτουν οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις από τη 

δραστηριοποίηση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η Επιτροπή όρισε τη σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας ως την 

αγορά λιπαντικών η οποία υποδιαιρείται στην αγορά (α) εμπορίας λιπαντικών 

αυτοκινητοβιομηχανίας, (β) εμπορίας λιπαντικών βιομηχανίας, (γ) λιπαντικών 

ναυτιλίας και (δ) λιπαντικών αεροπορίας. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για τη σχετική αγορά 

λιπαντικών και τις υπο-αγορές αυτής, η γεωγραφική αγορά είναι η επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 



 

Λ.Χ. Π.Ο. Α.Α.Π. 

  6 

 

Στην Κύπρο, ο Στόχος δραστηριοποιείται στην πώληση λιπαντικών 

αυτοκινητοβιομηχανίας και λιπαντικών βιομηχανίας, ενώ η Saudi Aramco 

δραστηριοποιείται μόνο στην πώληση λιπαντικών αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των Μερών στην αγορά για την 

πώληση λιπαντικών στην Κύπρο, στην οποία δραστηριοποιούνται αμφότερα τα μέρη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις εκτιμούν 

ότι η αξία της συνολικής αγοράς για την πώληση λιπαντικών αυτοκινητοβιομηχανίας 

στην Κύπρο, κατά το 2021, ήταν ύψους περίπου €[………].  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, το εκτιμώμενο 

μερίδιο αγοράς της Saudi Aramco στην αγορά εμπορίας λιπαντικών 

αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κύπρο είναι [0-5]%. Αναφορικά με τον Στόχο, σύμφωνα 

με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, από τις πωλήσεις του στην 

Κύπρο προκύπτει εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς ύψους [0-5]% στην αγορά εμπορίας 

λιπαντικών αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις έχουν ένα συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [0-5]% στην αγορά εμπορίας 

λιπαντικών αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Mε βάση τα ανωτέρω, από τα συνδυασμένα εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των Μερών 

δεν προκύπτει οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, 

καμία από τις δραστηριότητες της Saudi Aramco στην Κύπρο δεν αφορά κάθετα 

σχετιζόμενη αγορά, ανάντη ή κατάντη, με τις δραστηριότητες του Στόχου.  

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια επικάλυψη ή/και 

κάθετη 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.  
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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.  

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 
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Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 
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Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 
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