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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2022, από την εταιρεία Alfa Laval 

Corporate AB, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου. 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Alfa Laval 

Corporate AB (στο εξής «Alfa Laval») προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφαλαίο 

της Scanjet Holding AB (στο εξής η «Scanjet» ή ο «Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η Alfa Laval Corporate AB που  δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή, άμεσα ή 

έμμεσα μέσω θυγατρικών ή κοινοπραξιών, στη Σουηδία και στο εξωτερικό, 

στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κατά 

προτίμηση στους τομείς του διαχωρισμού, της ανταλλαγής θερμότητας και της 

τεχνολογίας ροής, καθώς και τη διαχείριση ακίνητης και κινητής περιουσίας 

και άλλων εργασιών συμβατών με αυτές. H Alfa Laval Corporate AB ανήκει 

στον όμιλο Alfa Laval, του οποίου μητρική είναι η Alfa Laval AB (publ), 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. 

2. Ο όμιλος Alfa Laval που είναι ένας παγκόσμιος πάροχος προϊόντων και 

λύσεων που αφορούν τη μεταφορά θερμότητας και τον διαχωρισμό και 

μεταφορά υγρών. Τα προϊόντα και οι λύσεις της, χρησιμοποιούνται σε πολλές 

βιομηχανίες, όπως η ενέργεια και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το σπίτι και η 

προσωπική φροντίδα, τα τρόφιμα, τα γαλακτοκομικά και τα ποτά, τη ναυτιλία 

και τις μεταφορές, τη φαρμακευτική και βιοτεχνολογία και το νερό και τα 

λύματα. 

3. Η Scanjet που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Σουηδίας. Ο Όμιλος Scanjet δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων 

καθαρισμού θαλάσσιων δεξαμενών, εξοπλισμό μέτρησης στάθμης νερού, 

συναγερμούς υπερχείλισης υψηλής στάθμης και συστήματα ελέγχου 

εκπομπών ατμών, όπως και παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού, υπεράκτιου 

και θαλάσσιου σχεδιασμού.  

Στις 20/7/2022, 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 12/8/2022 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 17 Αυγούστου 2022, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 
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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 αυτήν 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 (Share Purchase Agreement) (στο εξής η «SPA») ημερομηνίας 16 Ιουνίου 

2022, η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ των [………]1, ως οι Πωλητές και της 

Alfa Laval Corporate AB, ως ο Αγοραστής.  Δυνάμει της πιο πάνω συμφωνίας, οι 

Πωλητές στη βάση της SPA συμφωνούν να πωλήσουν και ο Αγοραστής συμφωνεί 

να αγοράσει τις μετοχές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη 

Συμφωνία. Περαιτέρω, σύμφωνα τη SPA, οι Πωλητές συμφωνούν να πωλήσουν και 

ο Αγοραστής συμφωνεί να αγοράσει τις Μετοχές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από 

κάθε εμπράγματο βάρος, μαζί με όλα τα δεδουλευμένα οφέλη και δικαιώματα που 

συνδέονται με αυτές. 

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.  

Mε την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης, σύμφωνα με την κοινοποίηση, η 

Scanjet θα αποκτηθεί από την Alfa Laval Corporate AB στη βάση της SPA με την 

απόκτηση όλων των εκδοθέντων και εκκρεμών μετοχών της Scanjet από την Alfa 

Laval. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η κοινοποιηθείσα 

πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία πράξεων που, σύμφωνα με το 

άρθρο 6(1)(α)(ii) του Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Alfa Laval. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος παγκόσμιος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

 
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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που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 του Ομίλου Alfa Laval ανήλθε γύρω στα €4 

δισεκατομμύρια, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Στόχου για το οικονομικό 

έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε περίπου στα €24 εκατομμύρια. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης οι συμμετέχουσες εταιρείες δραστηριοποιούνται 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου 

Alfa Laval, ανήλθε περίπου στα €[………] και του Στόχου για το 2021 ανήλθε 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 συμβατότητάς 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. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο όμιλος Alfa Laval  είναι ένας 

παγκόσμιος πάροχος προϊόντων και λύσεων που αφορούν τη μεταφορά θερμότητας, 

τεχνολογίες σχετικές με τον διαχωρισμό και μεταφορά υγρών στις τρεις κατηγορίες 

προϊόντων που περιγράφονται παρακάτω. Τα προϊόντα και οι λύσεις της 

χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες, όπως η ενέργεια και οι υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας, το σπίτι και η προσωπική φροντίδα, τα τρόφιμα, τα γαλακτοκομικά και τα 

ποτά, τη ναυτιλία και τις μεταφορές, τη φαρμακευτική και βιοτεχνολογία και το νερό 

και τα λύματα. 

Η δραστηριότητα του ομίλου Alfa Laval επικεντρώνεται σε τρεις βασικές τεχνολογίες: 

I. Εναλλάκτες θερμότητας 

II. Προϊόντα διαχωρισμού  

III. Προϊόντα χειρισμού υγρών 
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Ο Όμιλος Scanjet δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων καθαρισμού 

θαλάσσιων δεξαμενών (και συναφών υπηρεσιών μετά την πώληση). Επιπλέον, ο 

Όμιλος Scanjet παράγει προϊόντα και υπηρεσίες όπως εξοπλισμό μέτρησης 

στάθμης, συναγερμούς υπερχείλισης υψηλής στάθμης και συστήματα ελέγχου 

εκπομπών ατμών. Ο όμιλος Scanjet παρέχει επίσης, σε περιορισμένο βαθμό, 

υπηρεσίες βιομηχανικού, υπεράκτιου και θαλάσσιου σχεδιασμού. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι (α) η αγορά εμπορίας 

νέου εξοπλισμού καθαρισμού θαλάσσιων δεξαμενών και (β) η αγορά παροχής 

υπηρεσιών μετά την πώληση εξοπλισμού καθαρισμού θαλάσσιων δεξαμενών. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό 

αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, παρόλο που και οι δύο συμμετέχουσες  

δραστηριοποιούνται στη αγορά των υπηρεσιών μεταπώλησης θαλάσσιων δεξαμενών 

καθαρισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία, [………]. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς από τις δραστηριότητες τους στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Σημειώνεται επίσης η απόφαση του Ομίλου Alfa Laval στις 18 Οκτωβρίου του 2021 

να διακόψει την κατασκευή νέων μηχανημάτων καθαρισμού δεξαμενών για τις 

θαλάσσιες και υπεράκτιες αγορές, από την 1 Ιανουάριου του 2022. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι του Νόμου. 

[………]. 

Η Επιτροπή με βάση τα ως άνω στοιχεία καταλήγει ότι δεν υπάρχουν κάθετες 

σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των μερών στην Κύπρο, και η παρούσα 

συγκέντρωση δεν επηρεάζει οποιεσδήποτε στενά συνδεδεμένες γειτονικές αγορές. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του 
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ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

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.  
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