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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 21/11/2019, από την εταιρεία PepsiCo Inc. 

(εφεξής η «PepsiCo» ή, η «Αγοράστρια»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο 

εξής ο «Νόμος»). 

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

αποκτήσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο της Pioneer Food Group Ltd (εφεξής η «Pioneer 

Foods»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η PepsiCo, η οποία είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους Νόμους της Β. Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι 

πρωτίστως εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq Stock Market και έχει 
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παράλληλη εισαγωγή στο χρηματιστήριο SIX Swiss Exchange. Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται ανά το παγκόσμιο στους τομείς των αναψυκτικών, σνακ και 

φαγώσιμων, στα οποία περιλαμβάνονται τα προϊόντα με τις επωνυμίες Frito-Lay, 

Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker και Tropicana.  

2. Η Επιχείρηση-Στόχος που στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η Pioneer 

Foods αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Νοτίου Αφρικής. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

παραγωγούς και διανομείς επώνυμων τροφίμων και αναψυκτικών της χώρας. Τα 

προϊόντα της εξάγονται παγκοσμίως με έμφαση όμως στην Αφρικανική ήπειρο. 

Το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο 

Johannesburg Stock Exchange. 

Στις 22/11/2019, ο 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 29/11/2019, 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 2/12/2019, 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 τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Εφαρμογής  

(Implementation Agreement) μεταξύ των PepsiCo και Pioneer Foods ημερομηνίας 

18/7/2019  (εφεξής η «Συμφωνία»). Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, οι πωλητές 

θα πωλήσουν και η PepsiCo θα αγοράσει το εκδομένο 100% μετοχικό κεφάλαιο της 

Επιχείρησης-Στόχου.  

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. Αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι 
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πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 3 του Νόμου προκειμένου η 

εξεταζόμενη πράξη να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, καταλήγει ότι η υπό εξέταση 

πράξη δεν συνιστά «συγκέντρωση μείζονος σημασίας», όπως αυτή ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από  τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, η Επιχείρηση-Στόχος δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού 

έτους, ήτοι κατά το 2018.  

Ως προβλέπεται από το άρθρο 3(2)(α)(ii) του Νόμου, για την εφαρμογή του Νόμου, 

μία πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων είναι μείζονος σημασίας όταν τουλάχιστον 

δύο από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της 

Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας την προτεινόμενη συγκέντρωση υπό το φως των ανωτέρω, 

παρατηρούνται τα εξής:  

(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος συνολικός κύκλος εργασιών 

της Pepsico για το έτος 2018 ήταν €54.751.000.000 και ο συνολικός κύκλος εργασιών 

της Επιχείρησης-Στόχου, €[………]1.   

(β) Ο συνολικός κύκλος εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας της Pepsico για 

το έτος 2018 ήταν €[………]. 

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, η θυγατρική της Επιχείρησης-Στόχου στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, Pioneer Foods UK (εφεξής η «Pioneer UK») πραγματοποίησε 

πωλήσεις σε επίπεδο χονδρικής, τα οποία προϊόντα στη συνέχεια μεταπωλήθηκαν 

στην αγορά της Κύπρου. Όπως ειδικότερα αναφέρεται, η Επιχείρηση -Στόχος δεν 

έχει εταιρική η οποιαδήποτε άλλη παρουσία στην Κύπρο, δεν προωθεί ή διαφημίζει 

τα προϊόντα της στην Κύπρο αλλά ούτε και αναζητά ενεργά παραγγελίες για τα 

προϊόντα της στην Κύπρο. Οι εν λόγω πωλήσεις διενεργήθηκαν από τη θυγατρική 

της Επιχείρησης-Στόχου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Επιχείρηση-Στόχος δεν 

παραδίδει τα προϊόντα της απευθείας στην Κύπρο.  

 
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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Ειδικότερα, οι χονδρικές πωλήσεις που διενεργούνται από την Pioneer UK προς 

τρίτη εταιρεία, σε σχέση με ορισμένα από τα προϊόντα που μεταπωλούνται στην 

Κύπρο, είναι «παθητικές» και τα προϊόντα παραδίδονται στον πελάτη στο 

εργοστάσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο (ex-factory). Ο τίτλος/ιδιοκτησία και το ρίσκο επί 

των προϊόντων μεταβιβάζεται τη στιγμή της παράδοσης και η Επιχείρηση-Στόχος δεν 

έχει καμία ανάμειξη ή ευθύνη στην περαιτέρω μεταφορά ή εξαγωγή των προϊόντων 

στην Κύπρο (ή οποιαδήποτε άλλη χώρα).  

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά πωλήσεις ιδίας ετικέτας σε έτερο λιανοπωλητή (αλυσίδα 

υπεραγορών), [………]. Η Επιχείρηση-Στόχος παραδίδει τα σχετικά προϊόντα (και η 

ιδιοκτησία και το ρίσκο μεταβιβάζεται) στο λιμάνι του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου 

στη συνέχεια εξάγονται σε διάφορες χώρες. Τα προϊόντα ιδίας ετικέτας 

συσκευάζονται με ετικέτες “international packaging” σε διάφορες γλώσσες, 

περιλαμβανομένης της Ελληνικής.  

Σύμφωνα με το γενικό κανόνα που καθορίζεται στην Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 139/20042 αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών, ο 

κύκλος εργασιών καταλογίζεται στον τόπο όπου βρίσκεται ο πελάτης, δηλαδή εκεί 

όπου διεξάγεται ανταγωνισμός με εναλλακτικούς προμηθευτές και εκτελείται η 

παράδοση των αγαθών. Όπως περαιτέρω ορίζεται, ειδικά σε σχέση με την πώληση 

προϊόντων, σε καταστάσεις όπου ο τόπος που βρίσκεται ο πελάτης κατά το χρόνο 

σύναψης της συμφωνίας αγοράς διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης ή/και τον τόπο 

παράδοσης, τότε ο τόπος σύναψης της συμφωνίας αγοράς και ο τόπος παράδοσης 

είναι σημαντικότεροι από τη διεύθυνση χρέωσης, ενώ, εξαιτίας του ότι η παράδοση 

αποτελεί τη χαρακτηριστική πράξη για την πώληση προϊόντων, ο τόπος παράδοσης 

ενδέχεται να είναι σημαντικότερος από τον τόπο όπου βρισκόταν ο πελάτης.  

Εστιάζοντας στα γεγονότα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, υπό το φως των 

ανωτέρω, διαπιστώνονται τα εξής:  

 Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, ο πελάτης βρίσκεται στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και εκεί διεξάγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ της Pioneer Foods και 

εναλλακτικών προμηθευτών των συγκεκριμένων προϊόντων. 

 Και στις δύο περιπτώσεις η παράδοση των προϊόντων διενεργείται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
2 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/95/01) 
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Όπως επομένως προκύπτει από τα πιο πάνω, μόνο η μία από τις συμμετέχουσες 

στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, ήτοι μόνο η Αγοράστρια PepsiCo, πραγματοποίησε 

κύκλο εργασιών στην Κύπρο κατά το 2018. Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα πράξη 

συγκέντρωσης δεν αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας και ως εκ τούτου δεν 

πληρείται η προϋπόθεση που τίθεται στο Άρθρο 3(2)(α)(ii) 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 η υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου. 
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