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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 16/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.14 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών Pedona Investments Ltd και Ανώνυμη Βιοτεχνική και 

Εμπορική Εταιρεία Κατασκευής Κονσερβών – Παλίρροια Σουλιώτης Α.Ε. από 

την VNK Capital Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 18 Μαρτίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Μαρτίου 2019, από την εταιρεία  VNK Capital 

Ltd (εφεξής η «VNK»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση ελέγχου εκ μέρους της VNK και του κου 

ΚΣ (εφεξής ο «ΚΣ») στις εταιρείες PEDONA INVESTMENTS LIMITED (εφεξής η 

«PEDONA») και στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ- ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. (εφεξής η 

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

1. Η VNK Capital Ltd που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας VNK 

είναι επενδυτικής φύσεως και κατέχει μετοχές σε διάφορες εταιρείες και σε άλλα 

επενδυτικά προϊόντα. Η VNK έχει και τις κάτωθι θυγατρικές εταιρείες: 

 MS SEA MED MYKONOS LIMITED, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η 

εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως ιθύνουσα εταιρεία και δεν έχει οποιαδήποτε 

άλλη δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει το 

[………]1% των εκδομένων μετοχών της Ελληνικής εταιρείας Sea Medical 

Health Clinic S.A., αφού κατέχει το [………]% των μετοχών της. Η ελληνική 

εταιρεία SEA Medical Health Clinic SA παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας στη Μύκονο, στην Ελλάδα και δεν διεξάγει οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες στην Κύπρο.  

 KAVOURI SEA BREEZE LIMITED, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν 

λόγω εταιρεία λειτουργεί ως ιθύνουσα εταιρεία και δεν έχει οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών. Η εν λόγω εταιρεία κατέχει το [………]% 

των μετοχών της ελληνικής εταιρείας B.K.N. Ενεργειακή, η οποία το 2019 

μετονομάστηκε σε BKN Real Estate S.A και δραστηριοποιείται στην αγορά 

ακινήτων στην Ελλάδα και δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην 

Κύπρο. 

 DIALBEN INVESTMENTS LIMITED εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν 

λόγω εταιρεία λειτουργεί ως ιθύνουσα εταιρεία και κατέχει [………] στο 

μετοχικό κεφάλαιο μιας φαρμακευτικής εταιρείας, την οποία δεν ελέγχει. Κατά 

τα έτη 2016 και 2017 δεν είχε οποιαδήποτε έσοδα.  

 DYNAPLUS HOLDINGS LIMITED εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν 

λόγω εταιρεία λειτουργεί ως ιθύνουσα εταιρεία και δεν έχει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών.  

 VNK Fund Limited εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία 

λειτουργεί ως επενδυτικό ταμείο (alternative investment fund). Έχει [………] 

ένεκα της μείωσης στις επενδύσεις της.  

 VNK Capital Μονοπρόσωπη IKE, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η 

οποία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά στη VNK, οι οποίες θεωρούνται ως 

                                                        
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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εσωτερικές υπηρεσίες εντός του ομίλου και ως εκ τούτου εξαιρούνται βάσει 

του Παραρτήματος ΙΙ του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

 SCP CREO, εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μονακό που διεξάγει επενδύσεις 

κυρίως σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και funds στο εξωτερικό και η οποία 

δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην Κύπρο.  

2. Ο κος ΚΣ που εκτός από τις μετοχές της PEDONA και της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ, κατέχει: 

 μετοχές που αντιστοιχούν στο [………]% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας SIRIOS I HOLDING SA, με έδρα τον Παναμά και η οποία είναι 

πλοιοκτήτρια ποντοπόρου φορτηγού πλοίου, και 

 το [………]% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΕΠΕ, 

η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  (ΑΠΕ) και στην εμπορία αυτής. 

3. Η PEDONA INVESTMENTS LIMITED που αποτελεί ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι κύριες δραστηριότητες της PEDONA είναι η 

συμμετοχή της ως εταιρεία χαρτοφυλακίου σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας 

τροφίμων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. 

4. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ- ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι 

κύριες δραστηριότητες της είναι η παρασκευή και τυποποίηση  (κονσερβοποίηση) 

έτοιμων φαγητών.  

 

Στις 5 Μαρτίου 2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 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 15 Mαρτίου 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 
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χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον 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 Αγοραπωλησίας  

Μετοχών της PEDONA ημερομηνίας 8/2/2019 και Συμφωνίας Αγοραπωλησίας 

Μετοχών της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ ημερομηνίας 8/2/2019. Βάσει των δύο συμφωνιών, η VNK 

θα αποκτήσει το [………]% του συνολικού εκδοθέντος κεφαλαίου της PEDONA και 

της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ αντιστοίχως.  

 

Η μετοχική δομή της PEDONA με την ολοκλήρωση των Συμφωνίας Αγοραπωλησίας: 

 κος ΚΣ:     [………]% 

 VNK:      [………]% 

 κα ΚΣ:      [………]% 

 VS Equity Investment Holding Limited2 [………]% 

 

Η μετοχική δομή της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ με την ολοκλήρωση των Συμφωνίας Αγοραπωλησίας: 

 κος ΚΣ:     [………]% 

 VNK:      [………]% 

 κα ΚΣ:      [………]% 

 κο ΒΣ3      [………]% 

 

Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης θα ολοκληρωθεί σε τρείς πράξεις ως ακολούθως: 

(α) Αγορά του [………]% του συνολικού εκδοθέντος κεφαλαίου της PEDONA από την 

VNK. 

(β) Αγορά του [………]% του συνολικού εκδοθέντος κεφαλαίου της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ από 

την VNK. 

(γ) Μετά την ολοκλήρωση των πράξεων (α) και (β) οι συμμετέχουσες, θα 

προχωρήσουν βάσει της Συμφωνίας Μετόχων σε μεταβίβαση των μετοχών της 

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ στην PEDONA (με τρόπο ώστε να διατηρηθεί η μετοχική δομή της 

PEDONA ως ανωτέρω). 

                                                        
2 Η εταιρεία VS Equity Investment Holding Limited (τέως PALLIRIA HOLDING LIMITED) ελέγχεται από 

τον κο ΒΣ που θα κατέχει το 12% στην ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των 

μετοχών βάσει των δύο συμφωνιών Αγοραπωλησίας. 
3 Ο κος ΒΣ ελέγχει την εταιρεία VS Equity Investment Holding Limited η οποία θα κατέχει το 12% στην 

PEDONA μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των μετοχών βάσει των δύο συμφωνιών 

Αγοραπωλησίας. 
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Με δεδομένο ότι, ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο επί των συναλλαγών και/ή πράξεων που 

επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στη δομή των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, θα πρέπει να 

εκτιμηθεί κατά πόσο η γνωστοποιηθείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

Νόμου και ότι πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 3 του Νόμου που θα 

εξετασθούν πιο κάτω και ως εκ τούτου εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του 

Νόμου. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» 

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

Νόμου καθότι: 

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

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

εργασιών της VNK για το έτος 2017 ήταν €[………] και ο συνολικός κύκλος εργασιών 

των εταιρειών του ΚΣ μέσω της Ενεργειακή Τσελεπή ΜΕΠΕ ήταν €[………]. Η 

PEDONA είχε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους €[………] για το έτος 2017 και η 

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ €[………]. 

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

έτος 2017 ήταν €[………], ο οποίος προήλθε από τόκους σε δάνεια που 

πραγματοποίησε η VNK σε εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Η  Ενεργειακή 

Τσελεπή ΜΕΠΕ, την οποία ελέγχει ο ΚΣ, δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο και ούτε 

και η PEDONA δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ εντός της επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στις €[………], 

ο οποίος προήλθε από πωλήσεις έτοιμου φαγητού και κονσέρβες. 

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, η VNK δεν δραστηριοποιείται στον τομέα 

παρασκευής έτοιμου και/ή κονσερβοποιημένου φαγητού και είναι απλά μια 

επενδυτική εταιρεία. Τα μέρη σημειώνουν ότι δεν είναι σαφές ένεκα της φύσης των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας, ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και βάσει ποιων κριτηρίων μπορούν να θεωρηθούν οι 

επενδυτικές δραστηριότητες που διεξάγει και τα εισοδήματα που εισπράττει από τις 

επενδύσεις τις ότι συνιστούν κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στην Κύπρο 

βάσει των προνοιών του Νόμου.  

Η Επιτροπή, σχετικά με τη φύση των δραστηριοτήτων της VNK, τον κύκλο εργασιών 

της εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και βάσει ποιων κριτηρίων μπορούν να 

θεωρηθούν οι επενδυτικές δραστηριότητες που διεξάγει και τα εισοδήματα που 
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εισπράττει από τις επενδύσεις της ότι συνιστούν κύκλο εργασιών που 

πραγματοποιείται στην Κύπρο βάσει των προνοιών του Νόμου, αντλεί καθοδήγηση 

από την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κωδικοποιημένη 

ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 

95/01), στην οποία αναφέρεται ότι: 

“(196)…..ο γενικός κανόνας είναι ότι ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται στον τόπο 

όπου βρίσκεται ο πελάτης. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι ο κύκλος εργασιών πρέπει 

να καταλογίζεται στον τόπο όπου διεξάγεται ανταγωνισμός με εναλλακτικούς 

προμηθευτές. Ο τόπος αυτός είναι κατά κανόνα επίσης ο τόπος όπου πρέπει να 

εκτελεσθεί η χαρακτηριστική πράξη βάσει της εκάστοτε σύμβασης, δηλαδή ο τόπος 

όπου όντως παρέχεται η υπηρεσία ή παραδίδεται το προϊόν. 

(210)…. 

Για τη γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών μεταξύ της Κοινότητας και των 

επιμέρους κρατών μελών εφαρμόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 3 

στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο. Εκεί διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται 

στο υποκατάστημα ή το τμήμα που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα ή στο κράτος 

μέλος που εισπράττει τα εν λόγω έσοδα.” 

To άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής 

Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων αναφέρει 

τα ακόλουθα: 

«5(3)(α)…The turnover of a credit or financial institution in the Community or in a 

Member State shall comprise the income items, as defined above, which are 

received by the branch or division of that institution established in the Community or 

in the Member State in question, as the case may be;» 

Στην προκειμένη περίπτωση, η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ πραγματοποίησε το 2017 εντός της 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών ο οποίος ανήλθε στις 

€[………] και προήλθε από πωλήσεις έτοιμου φαγητού και κονσέρβες. Η VNK, που 

είναι επενδυτική εταιρεία, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ο οποίος ανέρχεται στις €[………] και προήλθε από τόκους σε δάνεια 

που πραγματοποίησε η εταιρεία σε εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Οι 

υπόλοιπες επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχει η VNK και είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με 
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τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην 

Κύπρο, αλλά στο εξωτερικό καθότι δεν εισπράττουν από δραστηριότητες των ιδίων ή 

θυγατρικών τους εταιρειών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, ούτε ο ΚΣ αλλά ούτε και  η 

PEDONA πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω συγκέντρωση δεν αποτελεί πράξη μείζονος σημασίας καθότι 

ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας οι συμμετέχουσες στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν ανέρχεται 

σε €3.500.000 και δεν ικανοποιείται η τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 3(2) 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 τηρεί τα κριτήρια του άρθρου 3(2)(ιιι) του Νόμου, αφού ο συνολικός 

κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων εταιρειών στην Κυπριακή επικράτεια δεν 

υπερβαίνει τα €3.500.000.. 

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

ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου ή/και στην έννοια της συγκέντρωσης.  

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


