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Ημερομηνία απόφασης: 18 Μαΐου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 20 Απριλίου 2021, εκ μέρους της εταιρείας 

Schülke & Mayr GmbH (εφεξής η «Schülke» ή η «Αγοράστρια»), 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 συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας CommitMed GmbH και των θυγατρικών της (εφεξής ο «Όμιλος 

CommitMed» ή η «Επιχείρηση Στόχος») από την Schülke (εφεξής καλούμενη ως η 

«Συναλλαγή»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Schülke,που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εταιρεία  δραστηριοποιείται στην 

πρόληψη λοιμώξεων και την υγιεινή (infection prevention and hygiene) και σε αυτό 

το πλαίσιο αναπτύσσει, παράγει και διανέμει αντισηπτικά για περιποίηση 

τραυμάτων, απολυμαντικά, καθώς και προϊόντα ιατρικής φροντίδας. Η Schülke 

δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: (i) της 

υγειονομικής περίθαλψης, (ii) της βιομηχανικής υγιεινής και (iii) των μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων («Over-the-Counter» - OTC). 

Η Schülke αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου και ανήκει στο επενδυτικό ταμείο EQT 

VIII (εφεξής η «EQT VIII»), το οποίο διαχειρίζεται η EQT Fund Management S.àr.l. 

(εφεξής η «EFMS») [………]1 . Οι εν λόγω οντότητες θα αναφέρονται επίσης στο 

εξής από κοινού ως ο «Όμιλος EQT».  

[………] 

[………] 

Ο Όμιλος EQT αποτελεί όμιλο ιδιωτικών επενδυτικών ταμείων που επενδύει σε 

εταιρείες σε Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. Όπως αναφέρεται στην 

κοινοποίηση, τα ταμεία EQT επενδύουν σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο με 

αποστολή να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους σε μεγάλες και βιώσιμες 

επιχειρήσεις. 

Οι εταιρείες του Ομίλου EQT που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα τομέων και, πέρα από τις δραστηριότητες της Αγοράστριας Schülke, 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες που εμπίπτουν στους τομείς των φαρμάκων 

(συνταγογραφούμενων και μη) και ιατρικών συσκευών, της υδατοπρομήθειας,  της 

μουσικής, της ένδυσης, κ.ά.. 

2. Ο Όμιλος CommitMed, που αποτελεί το στόχο στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης, αποτελείται από τη CommitMed και τις θυγατρικές της proSenio 

GmbH (εφεξής η «proSenio») και Aktivwelt GmbH (εφεξής η «Aktivwelt») 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 [....]. 
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δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης και 

ιατρικών προϊόντων για ηλικιωμένους τα οποία εμπορεύεται μέσω διαδικτυακών 

καταστημάτων (e-commerce retailer) σε τελικούς πελάτες (Business to Consumer 

– B2C) αλλά και ως επιχείρηση προς επιχείρηση (Business to Business – B2B). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 

οι Aktivwelt και proSenio θα συγχωνευθούν σε μία οντότητα και ο Όμιλος 

σχεδιάζει να παρέχει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπό την επωνυμία 

proSenio. 

Στις 23Απριλίου 2021, 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 7 Μαΐου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

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 13Μαΐου 2021, 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 (SharePurchaseAgreement) ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2021 (εφεξής η 

«Συμφωνία»), μεταξύ της Schülke (Αγοράστριας) και των MEDTROPOLIS GmbH, 

GP Gesundheitund Pflege 2014 GmbH, CF Group UG (haftungsbeschränkt), 

KOEHLER Capital Partners GmbH, Tritium GmbH και Petrovka GmbH, (εφεξής από 

κοινού αναφερόμενοι ως οι «Πωλητές»).  

Βάσει της Συμφωνίας, η Schülke θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου 

του Ομίλου CommitMed. 
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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.  

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 αυτής από 

τη Schülke / EQT. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2019, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της EQT 

ανήλθε στο ποσό των €[………], ενώ ο κύκλος εργασιών της Schülke για το έτος 

2020 ανήλθε στο ποσό των €[………] και της Επιχείρησης Στόχου στο ποσό των 

€[………].  

Επιπρόσθετα, ο κύκλος εργασιών της EQT στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το 

οικονομικό έτος 20192 ανήλθε στο ποσό των €[………], ενώ, ο κύκλος εργασιών της 

Schülke για το έτος 2020 ανήλθε στο ποσό των €[………] και της Επιχείρησης 

Στόχου στο ποσό των €[………]. 

Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών των ταμείων EQT για το έτος 2020, οι 

συμμετέχουσες δήλωσαν πως, από τα στοιχεία που είχαν ήδη ληφθεί από εταιρείες 

του χαρτοφυλακίου των ταμείων της EQT, ο κύκλος εργασιών τους, τόσο στην 

Κύπρο όσο και παγκόσμια, υπερβαίνει το όριο των €3,5 εκατομμυρίων. 

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 

 
2 Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των ταμείων EQT για το έτος 2020 δεν ήταν διαθέσιμος, με 
αποτέλεσμα να υποβληθούν στοιχεία για το αμέσως προηγούμενο έτος, 2019. Η Επιτροπή άντλησε 
καθοδήγηση από την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, 
όταν μια συγκέντρωση πραγματοποιείται τους πρώτους μήνες του έτους και δεν είναι διαθέσιμοι 
ελεγμένοι λογαριασμοί για το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος. 
 



5 

 

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 Αγοράστρια Schülke αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου που ανήκει στον Όμιλο των 

επενδυτικών ταμείων EQT. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο μεταξύ 

τριών επιχειρηματικών τομέων: (i) της υγειονομικής περίθαλψης, (ii) της βιομηχανικής 

υγιεινής και (iii) των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων («Over-the-Counter» - 

OTC). 

Οι επί μέρους κύκλοι εργασιών των εταιρειών χαρτοφυλακίου των ταμείων EQT που 

πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο αφορούν διάφορους οικονομικούς τομείς. Μεταξύ 

αυτών συγκαταλέγεται εταιρεία με την επωνυμία WS Audiology η οποία 

δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών βαρηκοΐας, 

προσφέροντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και 

υπηρεσιών ακουστικών βαρηκοΐας, ενώ δεν πωλεί μη συνταγογραφούμενες (OTC) 

βοηθητικές συσκευές ακρόασης (assistive listening devices). 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου στην 

Κύπρο το 2020  αφορούσε την πώληση [………].3 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποβάλλουν ότι η 

προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά την αγορά των «βοηθητικών συσκευών 

ακρόασης (assistive listening devices)». 

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

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι:α) η παροχή (μη 

συνταγογραφούμενων) ενισχυτών ακοής (OTC hearing amplifier) και β) η παροχή 

(συνταγογραφούμενων) προϊόντων και υπηρεσιών βαρηκοΐας (Ακουστικά Βαρηκοΐας 

– Hearing Aid). Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η  γεωγραφική αγορά για τις εν λόγω 

σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 
3Από την εν λόγω ιστοσελίδα φαίνεται ότι η συγκεκριμένη πώληση προκύπτει από τις δραστηριότητες 
της [………]. 
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Εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας επηρεαζόμενων αγορών, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, οι δραστηριότητες των ταμείων EQT 

(συμπεριλαμβανομένης της WS Audiology) δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις 

δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο κατά το 2020. 

Όπως προαναφέρεται, οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας σχετίζονται με την 

παροχή συνταγογραφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών βαρηκοΐας, 

περιλαμβανομένων υπηρεσιών που αφορούν στη διάγνωση ακοής και την παροχή 

σχετικής φροντίδας, ενώ αυτές της Επιχείρησης Στόχου με την παροχή μη 

συνταγογραφούμενων βοηθητικών συσκευών ακρόασης (ενισχυτές ακρόασης). 

Αξιολογώντας τα δεδομένα της υπό κρίση συγκέντρωσης, συνάγεται ότι οι 

δραστηριότητες της Αγοράστριας εταιρείας στην Κύπρο, μέσω της WS Audiology, 

αφορούσαν σε πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών ακουστικών βαρηκοΐας, που είναι 

συνταγογραφούμενα, ενώ αυτές της Επιχείρησης Στόχου σε πώληση μίας βοηθητικής 

συσκευής ακρόασης (ενισχυτή ακρόασης) η οποία συγκαταλέγεται στα προϊόντα τα 

οποία προσφέρονται γενικά στο κοινό χωρίς την προϋπόθεση ιατρικής συνταγής (Μη 

συνταγογραφούμενα – Over the Counter). Με βάση την ισχύουσα νομολογία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υπό αναφορά προϊόντα ανήκουν σε διακριτές κατηγορίες 

προϊόντων και συναφώς δεν ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας.  

Ως εκ των ανωτέρω, κατά την κρίση της Επιτροπής, προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

οριζόντια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της EQT και αυτών της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο κατά το 

2020. 

Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, στην 

προτεινόμενη συγκέντρωση δεν προκύπτουν κάθετες σχέσεις στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Υπό το φως των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιχείρηση Στόχος δεν 

προβαίνει σε κατασκευή των προϊόντων της στην Κύπρο, προκειμένου να 

προμηθεύεται προϊόντα από τη Schülke στην Κύπρο, εξυπακούεται πως, με τα 

υφιστάμενα δεδομένα, η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν δύναται να οδηγήσει σε 

κάθετη σχέση μεταξύ των ταμείων EQT και της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες αγορές 
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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 


