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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 70/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.058 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου 

της ABC FARMACEUTICI S.p.A. από την Advent International Corporation 

μέσω της AI ICE & CY S.C.A. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 20 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

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

Advent International Corporation (στο εξής η «Advent»), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 

2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

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

αποκτήσει έμμεσα, μέσω διαφόρων ταμείων τα οποία συμβουλεύονται και/ή 

διαχειρίζονται από συνδεδεμένες εταιρείες της, μετοχικό κεφάλαιο της ABC 



2 

 

Farmaceutici S.p.A. (στο εξής η «ABC» ή, η «Επιχείρηση Στόχος»), μέσω της AI ICE 

& Cy S.C.A.. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Advent που είναι εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα τη 

Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη 

διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και στην απόκτηση μετοχικών μεριδίων σε 

εταιρείες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εργασιών και 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

λιανικών δραστηριοτήτων, επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών 

αναψυχής, μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας 

πληροφοριών και υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικών προϊόντων. 

2. Η AI ICE & Cy S.C.A. (στο εξής η «Luxco») που είναι ιθύνουσα εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του 

Λουξεμβούργου και ανήκει στην ICE S.p.A. η οποία ελέγχεται τελικώς από 

ορισμένα ταμεία που διαχειρίζεται η Advent. Η Luxco είναι εταιρεία ειδικού 

σκοπού, χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες, και η οποία συστάθηκε για να 

λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς για τους σκοπούς της προτεινόμενης 

συγκέντρωσης. 

3. Η ICE S.p.A. (στο εξής η «ICE») που αποτελεί ελεγχόμενη εταιρεία του 

χαρτοφυλακίου της Advent και είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ιταλίας. Η ICE συνιστά τη μητρική εταιρεία του ομίλου ICE ο οποίος 

ιδρύθηκε το 1949 για την παραγωγή χολικού οξέος και παράγωγων χολικών 

οξέων (cholic acid and bile acids derivatives).  

Η ICE ασχολείται κυρίως με την παραγωγή Δραστικών Φαρμακευτικών 

Συστατικών (Active Pharmaceutical Ingredients) (στο εξής «API») καθώς και την 

πώληση αυτών σε φαρμακευτικές εταιρείες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

ειδικότερα στην παραγωγή και πώληση Ουρσοδεοξυχολικού Οξέως («UDCA»), το 

οποίο είναι API που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παθολογιών που σχετίζονται 

με το ήπαρ και για τη μετα-χειρουργική αποκατάσταση. Η ICE δραστηριοποιείται 

σε όλη την αλυσίδα αξίας, δηλαδή τη συλλογή της πρώτης ύλης «χολή» (bile) από 

ζώα (κυρίως από βόδια), την κατασκευή του ενδιάμεσου Χολικού Οξέως (CA) και 

την παραγωγή του API Ουρσοδεοξυχολικού Οξέως. 
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Η ICE δραστηριοποιείται επίσης στην παραγωγή και πώληση άλλων χολικών 

οξέων, παραγώγων, υπο-προϊόντων, σε φαρμακευτικές εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένων API.  

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης τη συλλογή και πώληση 

οπλών και κεράτων, τα οποία αλέθονται και χρησιμοποιούνται κυρίως ως 

λιπάσματα. 

4. Η ABC Farmaceutici S.p.A. (Επιχείρηση Στόχος) που αποτελεί ανώνυμη εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας, η οποία μέσω των 

θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα & ανάπτυξη, εμπόριο 

και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών συστατικών. Η εταιρεία 

ακολουθεί ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ενός φαρμάκου, από το δραστικό 

συστατικό έως την παρασκευή του τελικού προϊόντος, μέχρι την προώθηση και 

πώληση του. 

Ο όμιλος ABC περιλαμβάνει επίσης τη μάρκα (brand) ‘Istituto Dermatologico 

Italiano’ («IDM»), η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δερμο-καλλυντικών 

προϊόντων που πωλούνται αποκλειστικά στα φαρμακεία.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η ABC αποτελεί κορυφαίο 

ολοκληρωμένο φαρμακευτικό όμιλο ο οποίος, πέραν των ανωτέρω, διαθέτει 

επίσης και τμήμα ανάπτυξης και κατασκευής με σύμβαση (contract development 

and manufacturing organization division) («CDMO»).  

Μοναδικός μέτοχος της ABC είναι η Istituto Biologico Chemioterapico S.r.l. (στο 

εξής η «IBC»), που αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. H IBC είναι εταιρεία 

συμμετοχών η οποία δεν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός από την 

κατοχή μετοχών σε άλλες εταιρείες (ήτοι την ABC και μια πολύ μικρή κτηματική 

εταιρεία η οποία κατέχει ένα ακίνητο στην Ιταλία). 

Στις 22 Οκτωβρίου 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 29 Οκτωβρίου 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 
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διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με 

ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 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 Πλαισίου (στο 

εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ 

των AI ICE & Cy S.C.A. (Luxco) ως η Αγοράστρια, και του κ. Alberto Giraudi (στο 

εξής ο «AG») ως ο Πωλητής.  

Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής η AI ICE & Cy S.C. (Luxco) θα 

αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ABC. Σημειώνεται ότι, τόσο η 

Luxco 2 όσο και η Lux Subco αποτελούν εξ ολοκλήρου θυγατρικές της Luxco. 

Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης το μετοχικό κεφάλαιο της 

Luxco θα κατέχεται κατά 99% από την Advent και κατά 1% από την IBC/PFG η 

οποία, μέσω των πράξεων πώλησης και συνεισφοράς της ABC στην Advent, θα 

αποκτήσει το εν λόγω μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο της Luxco και θα αποτελεί ως εκ 

τούτου μέτοχο μειοψηφίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω μερίδιο της IBC/PFG στην 

Luxco δεν θα της παρέχει δικαιώματα αρνησικυρίας (veto) ή οποιαδήποτε άλλα 

δικαιώματα που σχετίζονται με μεταβιβάσεις ή δικαιώματα σε πληροφορίες, ούτε και 

οποιαδήποτε δικαιώματα διορισμού συμβούλων στα διοικητικά συμβούλια της AI ICE 

& Cy SCA, AI ICE Subco, AI ICE, ICE ή της ABC. 

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 
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μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου, καθότι ο αποκλειστικός έλεγχος αυτής θα 

αποκτηθεί έμμεσα από την Αγοράστρια εταιρεία Advent, μέσω της Luxco. 

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 

2020 της Advent ανήλθε γύρω στα €[………]1 και της Επιχείρησης Στόχου στα 

€[………]. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2020 των 

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της Advent ανήλθε περίπου στα €[………] και 

της Επιχείρησης Στόχου 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. 

Ο Όμιλος της Advent επικεντρώνεται στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και στην 

απόκτηση μετοχικών μεριδίων σε εταιρείες σε διάφορους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων εργασιών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, βιομηχανικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, λιανικών δραστηριοτήτων, επώνυμων καταναλωτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών αναψυχής, μέσων μαζικής ενημέρωσης, τηλεπικοινωνιών 

και τεχνολογίας πληροφοριών και υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικών προϊόντων. 

Η ICE, μητρική του ομώνυμου ομίλου που εξαγοράστηκε από την Advent το 2019, 

ιδρύθηκε για την παραγωγή χολικού οξέος και παράγωγων χολικών οξέων και 

ασχολείται κυρίως με την παραγωγή Δραστικών Φαρμακευτικών Συστατικών (API) 

 
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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και την πώληση τους σε φαρμακευτικές εταιρείες. Η ICE δραστηριοποιείται ειδικότερα 

στην παραγωγή και πώληση Ουρσοδεοξυχολικού Οξέως (UDCA), το οποίο είναι API 

που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παθολογιών που σχετίζονται με το ήπαρ και για 

τη μετα-χειρουργική αποκατάσταση. Το Ουρσοδεοξυχολικό Οξύ είναι, επί του 

παρόντος, ένα από τα API που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των χολόλιθων και 

της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης και της μη αλκοολικής επαγόμενης 

στεατοηπατίτιδας (gallstones and primary biliary cirrhosis and non-alcoholic induced 

steatohepatitis). Η ICE δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας, δηλαδή τη 

συλλογή της πρώτης ύλης «χολή» (bile) από ζώα (κυρίως από βόδια), την κατασκευή 

του ενδιάμεσου Χολικού Οξέως (CA) και την παραγωγή του API Ουρσοδεοξυχολικού 

Οξέως. 

Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή 

και πώληση άλλων χολικών οξέων, παραγώγων, υπο-προϊόντων, σε φαρμακευτικές 

εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων API όπως το Χηνοδεοξυχολικό, το Δεϋδροχολικό 

και το Ταυροδεσοξυχολικό Οξύ και έκδοχα όπως το Γλυκοχολικό Οξύ. 

[………]. 

Η Επιχείρηση Στόχος αποτελεί ολοκληρωμένο φαρμακευτικό όμιλο ο οποίος 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή, έρευνα & ανάπτυξη (Ε&Α), εμπόριο και πώληση 

φαρμακευτικών προϊόντων και δραστικών συστατικών. Η εταιρεία ακολουθεί 

ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ενός φαρμάκου, από το δραστικό συστατικό έως 

την παρασκευή του τελικού προϊόντος, μέχρι την προώθηση και πώληση του. 

Η Επιχείρηση Στόχος διαθέτει τα ακόλουθα εργοστάσια παραγωγής: 

(α) ένα εργοστάσιο στο Trecate (Novara) με την ονομασία ‘Unibios’, το οποίο 

επικεντρώνεται στην παραγωγή δύο API: το Inosine Pranobex και το Doxofylline, 

και  

(β) ένα εργοστάσιο στο San Bernardo d’ Ivrea (Τορίνο), το οποίο επικεντρώνεται 

στην κατασκευή στερεών και υγρών Φαρμακευτικών Προϊόντων Τελικής Δόσης 

(FDP). 

Ο όμιλος ABC προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα δερμο-καλλυντικών προϊόντων 

που πωλούνται αποκλειστικά στα φαρμακεία, ενώ διαθέτει και τμήμα ανάπτυξης και 

κατασκευής με σύμβαση (CDMO). 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά 

Φαρμακευτικών Προϊόντων Τελικής Δόσης (Finished Dose Pharmaceuticals – FDP). 
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Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι ως  γεωγραφική αγορά για την υπό αναφορά 

σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας επηρεαζόμενων αγορών, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από εταιρείες 

του χαρτοφυλακίου της Αγοράστριας Advent εντός του έτους 2020 [………].  

Όσον αφορά στην Επιχείρηση Στόχο, κατά το 2020 πραγματοποίησε στην Κύπρο 

κύκλο εργασιών ύψους €[………].  

Ως εκ τούτου, στην Κύπρο δεν υφίσταται επικάλυψη σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ της ICE και 

της ABC, καθώς η τελευταία προμηθεύεται σχεδόν το σύνολο ([………]) των 

απαιτήσεων της σε API με βάση τη χολή (bile-based API requirements) από την ICE. 

Παρά ταύτα, η κάθετη αυτή σχέση δημιουργείται εκτός Κύπρου.  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν υπάρχουν κάθετες σχέσεις μεταξύ της Advent 

(συμπεριλαμβανομένων των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) και της 

Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο. 

Κατά την κρίση της Επιτροπής, εφόσον η δραστηριότητα της Αγοράστριας σε σχέση 

με τα δραστικά φαρμακευτικά συστατικά (API) πραγματοποιείται εκτός Κύπρου, και η 

προμήθεια της Επιχείρησης Στόχου σε δραστικά φαρμακευτικά συστατικά από την 

Αγοράστρια διενεργείται αντίστοιχα εκτός Κύπρου, δεν υφίσταται ζήτημα δημιουργίας 

κάθετης σχέσης μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων 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 

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. 



8 

 

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 


