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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Secna natural Ingredients Group, S.L. από την EQT IX,         

μέσω της Holdingselskabet af 22. april 2021 ApS 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 28 Μαΐου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 10 Μαΐου 2021, εκ μέρους της εταιρείας 

Holdingselskabetaf 22. april 2021 ApS, (εφεξής η «Holdingselskabet»), 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 Secna Natural Ingredients Group, SL (εφεξής ο «Στόχος») από την 

Holdingselskabet.   

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η Holdingselskabetaf 22. april 2021 ApS που αποτελεί ένα νεοσύστατο 

όχημα ειδικού σκοπού το οποίο δεν είχε προηγούμενες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και το οποίο συστάθηκε για τους σκοπούς της παρούσας 

συγκέντρωσης. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα και ελέγχεται από την 

EQT Fund Management S.à rl, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του 

Λουξεμβούργου (société à responsabilité limitée), ενεργώντας υπό την 

ιδιότητά της ως διαχειριστής (gérant) των δύο ειδικών ετερόρρυθμων 

συνεταιρισμών (special limited partnerships) (société encommandit 

espéciale) του EQTIX Collect EURSCSp και του EQTIX Collect USDSCSp 

(εφεξής συλλογικά η «EQTIX»). 

[………]1. 

2. Ο Στόχος που είναι κατασκευαστής φυσικών χρωστικών ουσιών (natural 

colour ants) τροφίμων και χυμών και έχει την έδρα του στην Βαλένθια της 

Ισπανίας. 

H εν λόγω εταιρεία εξειδικεύεται στην επεξεργασία συμπυκνωμάτων 

χρωμάτων σταφυλιού και μαύρου καρότου (ανθοκυανίνες) (grape and 

black carrot colours concentrates (anthocyanins) και χρωστικών ουσιών 

καραμέλας (caramel colour). 

Στις 18 Μαΐου 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 21 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 26 Μαΐου 2021, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως 

προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά. 

 
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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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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας πώλησης 

και αγοράς μετοχών (sharesale and purchaseagreement) (στο εξής η «Συμφωνία»), 

ημερομηνίας 23 Απριλίου 2021,μεταξύ των Corpfin Capital Fund IV, F.C.R. de 

Régimen Simplificado, CCFund IV Deutsch Spain, SCS, Delta Spain S.à.rl, SICAR 

Compartment B - Fund IV και επτά μετόχων μειοψηφίας όπως αναφέρονται σε αυτή 

(εφεξής οι «Πωλητές») και της Holdingselskabet. 

Όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, οι Πωλητές κατέχουν το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου του Στόχου, το οποίο θα πωλήσουν στη Holdingselskabet. 

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.  

Στην προκείμενη συγκέντρωση, βάσει της Συμφωνίας, η Holdingselskabet, και κατ’ 

επέκταση ο Όμιλος EQT στον οποίο ανήκει, θα αποκτήσει το 100% των μετοχών του 

Στόχου και θα ασκεί έτσι αποκλειστικό έλεγχο. 

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, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου.. 

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 €[………]2, ενώ ο κύκλος εργασιών του Στόχου για το έτος 

2020 ανήλθε στο ποσό των €[………].  

 
2 Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι κύκλοι εργασιών για το έτος 2020 δεν είναι ακόμα 
διαθέσιμοι.  
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(β) Δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν, κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος, κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της 

EQT στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 20193 ανήλθε στο ποσό 

των €[………] και του Στόχου στο ποσό των €[………].  

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 Στόχος είναι κυρίως ενεργός στη παραγωγή και πώληση φυσικών χρωστικών 

ουσιών (natural colour ants) (συμπεριλαμβανομένων χρωστικών ουσιών καραμέλας 

(caramel colour ants)) και συμπυκνωμένου χυμού (juice concentrate). 

Τα ταμεία EQT, ήτοι ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Αγοράστρια, ελέγχουν είτε 

αποκλειστικά είτε από κοινού αριθμό εταιρειών χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα, οι επί 

μέρους κύκλοι εργασιών των εταιρειών χαρτοφυλακίου των ταμείων EQT που 

πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, αφορούν διάφορους οικονομικούς τομείς. 

Η Επιτροπή εξέτασε τα χρωστικά συστατικά για την παραγωγή τροφίμων στα οποία 

δραστηριοποιείται ο Στόχος εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι σύμφωνα με 

τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οριζόντια ή και κάθετη ή και γειτονική 

σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

 
3Ibid. 
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Τα Μέρη εισηγούνται ότι, η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά την αγορά «εμπορίας 

χρωστικών συστατικών για την παραγωγή τροφίμων (colouring incredients for food    

production)». 

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

προϊόντος/υπηρεσίας για την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ορίζεται η εμπορία 

χρωστικών συστατικών για την παραγωγή τροφίμων. Οποιοσδήποτε περαιτέρω 

διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

παρούσας πράξης. 

 Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η  γεωγραφική αγορά για την εν λόγω σχετική 

αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών του Στόχου ανερχόταν περίπου σε €[………] στην Κύπρο και 

αφορούσε [………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες των ταμείων EQT 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εταιρειών χαρτοφυλακίου τους, που ελέγχουν 

αποκλειστικά ή από κοινού) δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις δραστηριότητες του 

Στόχου στην Κύπρο κατά το 2020. Δεν υπάρχει επομένως οριζόντια αλληλεπικάλυψη 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των ταμείων EQT (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 

εταιρειών χαρτοφυλακίου τους, που ελέγχουν αποκλειστικά ή από κοινού) και του 

Στόχου στην Κύπρο κατά το 2020. 

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

οριζόντια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της Bridgepoint και αυτών του 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. 

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 
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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 


