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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Αυγούστου 2021, από την εταιρεία Faerch A/S 

(στο εξής η «Faerch»), 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 Faerch A/S 

προτίθεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της M.C.P. Performance 

Plastic Ltd (στο εξής ο «Στόχος»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Faerch που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Δανίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί  προμηθευτή λύσεων βιώσιμης 

προστατευτικής συσκευασίας για την βιομηχανία τροφίμων. Το χαρτοφυλάκιο 
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προϊόντων της Faerch καλύπτει τέσσερις επιχειρηματικούς κλάδους λύσεων 

συσκευασίας, ήτοι έτοιμα γεύματα, φρέσκο κρέας, έκτακτα φαγητά (food-to-

go) και γαλακτοκομικά. Οι πελάτες της Faerch είναι παραγωγοί τροφίμων, 

έμποροι λιανικής πώλησης και πάροχοι υπηρεσιών σίτισης ανά την Ευρώπη 

και παγκοσμίως. 

Η Faerch είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της APMH Invest XIII ApS, η οποία 

ελέγχεται αποκλειστικά από την APMH Invest A/S (στο εξής η «APMHI»). Η 

APMHI είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της A.P. Møller Holding A/S (στο εξής η 

«APMH»).  

Η APMH ανήκει στο δανέζικο ίδρυμα A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-

Kinney Møllers Fond til almene Formaal (στο εξής το «Ίδρυμα A.P. Moller»). 

Το Ίδρυμα A.P. Moller είναι ένα βιομηχανικό ίδρυμα με έδρα τη Δανία. Ως 

μέρος του σκοπού του, το Ίδρυμα A.P. Moller υποστηρίζει ορισμένους 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το Ίδρυμα A.P. Moller δεν έχει συγκεκριμένους 

τελικούς δικαιούχους και ελέγχεται από ένα Συμβούλιο Επιτρόπων.   

Η APMH είναι ο μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εισηγμένης εταιρείας A.P. 

Møller-Mærsk A/S (στο εξής η «APMM»), μιας ολοκληρωμένης εταιρείας 

μεταφορών και εφοδιασμού η οποία εδρεύει στην Κοπεγχάγη και 

δραστηριοποιείται διεθνώς. Οι κύριες δραστηριότητες της APMM είναι οι 

τακτικές θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων, υπηρεσίες τερματικού 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, εσωτερικές χερσαίες μεταφορές, χερσαίες 

υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, λιμενική 

ρυμούλκηση και κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων – ψυγείων. 

 Η M.C.P. Performance Plastic Ltd που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ (στο εξής η «MCP»). Η 

MCP USA, Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (στο εξής η «MCP USA») και 

είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της MCP (στο εξής η MCP μαζί με την MCP 

USA, ο «Στόχος»).  

Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην υψηλής ποιότητας παραγωγή λύσεων 

θερμοπλαστικής συσκευασίας για την βιομηχανία τροφίμων και το λιανικό 

εμπόριο, εξυπηρετώντας παραγωγούς τροφίμων, ιδιοκτήτες επωνυμιών και 

λιανοπωλητές σε ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων του Στόχου καλύπτει τις ακόλουθες λύσεις συσκευασίας: (i) έτοιμα 

γεύματα, (ii) φρέσκο κρέας, (iii) παγωμένα τρόφιμα, (iv) αερογραμμές και (v) 
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αρτοποιία. Ο Στόχος προσφέρει μεγάλο εύρος δίσκων από CPET 

(Κρυσταλλικό Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο), APET (Άμορφο Τερεφθαλικό 

Πολυαιθυλένιο) και PP (Πολυπροπυλένιο) 

Στις 25 Αυγούστου 2021, η 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 εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, 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 10 Σεπτεμβρίου 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 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 Πώλησης και 

Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «SPA») ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021, η οποία 

συμφωνήθηκε από και μεταξύ των Plazit Industries A.C.S. Ltd. και Holdings and 

Development Ha’maapil A.C.S. Ltd (μαζί ως οι Πωλητές) και της Faerch A/S, 

ενεργώντας ως ο Αγοραστής. Όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, ο Αγοραστής θα 

αποκτήσει ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της MCP. 

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Faerch, του 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου επί της MCP, που οδηγεί επίσης 

στον έμμεσο έλεγχο της MCP USA. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, 
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καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

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

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Faerch. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020 της APMH ανήλθε γύρω στα 

€[………]1, για το οικονομικό έτος 2020 της Faerch ανήλθε γύρω στα €[………] και 

για το έτος 2020 του Στόχου ανήλθε γύρω στα €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 της 

APMH ανήλθε στα €[………] από διάφορες δραστηριότητες των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της, η Faerch, κατά το έτος 2020 είχε κύκλο εργασιών στην Κύπρο, 

ύψους περίπου €[………], ενώ ο Στόχος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών για το 

έτος 2020 στην Κύπρο γύρω 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 μια 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. 

 
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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Από την πλευρά της αποκτώσας επιχείρησης, η Faerch δραστηριοποιείται κυρίως 

στην συσκευασία τροφίμων και, σε περιορισμένο βαθμό, στην συσκευασία 

προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης και καταναλωτικών αγαθών και στην 

ανακύκλωση μπουκαλιών και δίσκων από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET). Η 

Faerch δεν πραγματοποιεί πωλήσεις [………] στην Κύπρο.  Όσον αφορά τη 

συσκευασία τροφίμων, η Faerch είναι προμηθευτής λύσεων βιώσιμης 

προστατευτικής συσκευασίας για την βιομηχανία τροφίμων. Η Faerch εξυπηρετεί 

κυρίως μεγάλους παραγωγούς τροφίμων, διανομείς και λιανοπωλητές ανά την 

Ευρώπη με δίσκους από άκαμπτο πλαστικό. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Faerch 

καλύπτει τέσσερις επιχειρηματικούς κλάδους λύσεων συσκευασίας, ήτοι έτοιμα 

γεύματα, φρέσκο κρέας, έκτακτα φαγητά (food-to-go) και γαλακτοκομικά. 

Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην παραγωγή λύσεων θερμοπλαστικής συσκευασίας 

για τη βιομηχανία τροφίμων και το λιανικό εμπόριο, και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων 

της καλύπτει τις ακόλουθες λύσεις συσκευασίας: έτοιμα γεύματα, φρέσκο κρέας, 

παγωμένα τρόφιμα, αερογραμμές και αρτοποιία.  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, η 

σχετική αγορά προϊόντος μπορεί να οριστεί ως η αγορά για την κατασκευή και 

προμήθεια άκαμπτων πλαστικών συσκευασιών τροφίμων. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά την αγορά για την 

κατασκευή και προμήθεια άκαμπτων πλαστικών συσκευασιών τροφίμων. 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η Faerch όσο και ο Στόχος 

δραστηριοποιούνται στην σχετική αγορά για την κατασκευή και προμήθεια άκαμπτης 

πλαστικής συσκευασίας τροφίμων στην Κύπρο. Ως εκ τούτου προκύπτει οριζόντια 

σχέση στις δραστηριότητες των συμμετεχουσών εταιρειών στη σχετική αγορά.  

Η συνολική αγορά για την κατασκευή και προμήθεια άκαμπτης πλαστικής 

συσκευασίας τροφίμων στην Κύπρο για το 2020 υπολογίζεται από την κοινοποιούσα 

επιχείρηση να είναι περίπου €[………]. Οι πωλήσεις της Faerch στην Κύπρο κατά το 

2020 ύψους €[………] αποτελούν μερίδιο αγοράς περίπου [0-5]%. Ο Στόχος 
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πραγματοποίησε αμελητέο ποσό ύψους €[………] από [………]. Ο κύκλος εργασιών 

του Στόχου στην Κύπρο ανήλθε σε λιγότερο από [………]% του διεθνούς κύκλου 

εργασιών του Στόχου. Σημειώνοντας το την αξία της αγοράς, οι πωλήσεις του Στόχου 

στην Κύπρο θα ισοδυναμούσαν με ουσιαστικά ανύπαρκτο μερίδιο αγοράς στην 

αγορά για άκαμπτες πλαστικές συσκευασίες τροφίμων.   

Βάσει των πιο πάνω, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων μετέπειτα της Συναλλαγής δεν υπερβαίνει το 15%. Ως εκ τούτου, δεν 

προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε κάθετες 

σχέσεις μεταξύ της Faerch και του Στόχου στην Κύπρο. Η δραστηριότητα της Faerch 

στην Κύπρο πωλείται «στο χώρο παρασκευής» (ex works), ήτοι ο πελάτης διευθετεί 

την παράδοση του προϊόντος από το εργοστάσιο. Ως εκ τούτου, η Faerch δεν 

διευθετεί μεταφορές στην Κύπρο και συνεπώς, δεν έχει οποιεσδήποτε σχέσεις με 

εταιρείες εφοδιασμού που ελέγχονται από την APMM. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ της APMM 

και της Faerch. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετα επηρεαζόμενη 

αγορά ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι 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. 

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 


