
1 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 37/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.024 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Vivera Topholding B.V. από τη JBSS.A.,                                 

μέσω της Plantera Holdings B.V. 

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: 10 Ιουνίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2021, εκ μέρους εκ μέρους της JBS 

S.A.  (εφεξής η «JBS»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου 

των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η JBS, μέσω της 

Plantera Holdings B.V. (εφεξής η «Plantera»), προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό 

κεφάλαιο της Vivera Topholding B.V. (εφεξής η «Vivera»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η JBS S.A. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας. Η JBS δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή προϊόντων βοδινού κρέατος, πρωτογενών και μεταποιημένων 

προϊόντων κοτόπουλου και χοιρινού κρέατος, δερμάτων και άλλων μερών 

βοοειδών, καθώς και έτοιμων γευμάτων. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται 

επίσης στους τομείς του βιοντίζελ, του κολλαγόνου, των φυσικών περιβλημάτων 

για αλλαντικά, την υγιεινή και τον καθαρισμό, τις μεταλλικές συσκευασίες, τις 

μεταφορές και τις λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

Η Plantera Holdings B.V. ελέγχεται  έμμεσα από την JBS και δημιουργήθηκε  ως 

εταιρεία χαρτοφυλακίου για να αποκτήσει την Vivera. 

2. Η Vivera Topholding B.V είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ολλανδίας. Η Vivera δραστηριοποιείται στην παραγωγή φυτικών 

προϊόντων διατροφής (π.χ. φυτικά μπιφτέκια και ψήγματα (nuggets) και άλλα SKU 

με βάση tofu). Τα υποκατάστατα του κρέατος και τα εναλλακτικά προϊόντα κρέατος 

περιλαμβάνουν φυτικά χάμπουργκερ, λουκάνικα, μπάλες, σνίτσελ και tempeh.     

Η Vivera επί του παρόντος ελέγχεται από κεφάλαια που διαχειρίζεται η 

GildeBuyOutPartners B.V..  

 H Vivera έχει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 

• Vivera Acquisition B.V., ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας. Η Vivera Acquisition B.V. 

είναι μια χρηματοοικονομική εταιρεία χαρτοφυλακίου ("financialholdingcompany") 

και δραστηριοποιείται στη λειτουργία και διαχείριση των συμμετοχών της και των 

θυγατρικών της. 

• Vivera Vastgoed B.V., ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας. Οι δραστηριότητες της 

Vivera Vastgoed B.V. συνίστανται στην κατοχή ("holding") των ακινήτων του 

ομίλου της Επιχείρησης Στόχου. 

• Vivera B.V. ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους Νόμους της Ολλανδίας, η οποία περιλαμβάνει τις κύριες δραστηριότητες 

παραγωγής και συσκευασίας και την παράδοση των προϊόντων προς τους 

πελάτες. 
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• Culifrost B.V. που ασχολείται με την παραγωγή, την τελική επεξεργασία και 

την παραγωγή (ημιτελών) προϊόντων για την Επιχείρηση Στόχο. Η Culifrost B.V. 

αποτελούσε μέρος του ομίλου Vivera και όλες οι μετοχές του κεφαλαίου της 

Culifrost B.V. ανήκαν στη ViveraHolding B.V.. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, η 

ViveraHolding B.V., η Culifrost B.V. και η ViveraSupport B.V. έχουν συγχωνευθεί 

στη Vivera B.V., στο πλαίσιο εσωτερικής αναδιάρθρωσης εντός του ομίλου Vivera. 

Η συναλλαγή αυτή προηγείται της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και δεν 

εξαρτάται ούτε σχετίζεται με την προτεινόμενη συγκέντρωση.   

• Dutch Tofu Company B.V. ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας που ασχολείται με την 

παραγωγή SKU με βάση tofu. 

Όλες οι πιο πάνω εταιρείες μαζί θα αναφέρονται στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος».                                                                                                                      

Στις 29 Απριλίου 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 9 Ιουνίου 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 Αγοράς 

Μετοχών (εφεξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 15 Απριλίου 2021, η οποία 

συμφωνήθηκε μεταξύ, Gilde IV Management B.V., της GildeBuy-Out Fund IV 
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Cooperatief UA, Lakema B.V., Vivera Manco B.V. και Mila B.V. ως οι Πωλητές και 

της JBS S.A. ως Αγοραστής.  

Η JBS θα αποκτήσει άμεσα όλες τις μετοχές της Vivera και έμμεσα όλες τις μετοχές 

της Vivera Acquisition B.V., της Vivera Vastgoed B.V., της Vivera B.V. και της Dutch 

Tofu Company B.V.. 

Σημειώνεται ότι επί του παρόντος, το [………]1% των μετοχών στην Dutch Tofu 

Company B.V. ανήκουν στην Vivera B.V. Το υπόλοιπο [………]% ανήκει στην J.B. 

Vriezenveen Beheer B.V. Η Vivera B.V. έχει σκοπό να αποκτήσει το υπόλοιπο 

[………]% κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης στη βάση Συμφωνίας Αγοράς μετοχών 

ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2021. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη, δήλωσαν ότι τόσο η Συμφωνία 

ημερομηνίας 15 Απριλίου 2021 όσο και η Συμφωνία Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 

10 Φεβρουαρίου 2021 είναι αλληλένδετες και αλληλεξαρτώμενες πράξεις που έχουν 

ως αποτέλεσμα την απόκτηση του ελέγχου της Vivera από την JBS. 

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, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου από την JBS, μέσω της 

Planterra. 

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 JBS ανήλθε γύρω στα €[………] και της Vivera €[………]. 

 
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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Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 της JBS στα €[………] 

και της Επιχείρησης Στόχου στα €[………]. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης 

τα έσοδα της JBS προέρχονται από δύο επιχειρηματικές της δραστηριότητες εντός 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την JBS USA και αφορούσαν πωλήσεις 

κοτόπουλου και προϊόντα MoyPark2 αξίας €[………], και από την SEARA που 

αφορούσαν την πώληση προϊόντων κοτόπουλου αξίας €[………]. Τα έσοδα της 

Επιχείρησης Στόχου προήλθαν από μια εφάπαξ πώληση/παράδοση (one-time 

delivery) tofu [………]. 

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. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 

συσκευασία φυτικών προϊόντων διατροφής και προμήθεια υποκατάστατων κρέατος 

και εναλλακτικών κρέατος. Τα υποκατάστατα του κρέατος και τα εναλλακτικά 

προϊόντα κρέατος περιλαμβάνουν φυτικά χάμπουργκερ, λουκάνικα, μπάλες, σνίτσελ 

και tempeh.  

 
2 Η εμπορική επωνυμία MoyPark της JBSπωλεί κοτόπουλο, βοδινό, επιδόρπια και σνακ χωρίς κρέας, 
που αποτελείται από παναρισμένα λαχανικά και επιδόρπιες πίτες. Συγκεκριμένα, η Moy Park 
πραγματοποίησε στην Κύπρο πωλήσεις μη κρεατο σκευασμάτων ύψους €[………] που αφορούσαν (1) 
παναρισμένα δακτύλια κρεμμυδιών (onion rings) και παναρισμένα μανιτάρια, τα οποία πωλήθηκαν στα 
[………], και (2) πίτες επιδόρπιου (κλασικές μηλόπιτες), οι οποίες πωλήθηκαν επίσης στα [………]. 



6 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιχείρηση Στόχος δεν 

δραστηριοποιείται στην αγορά της προμήθειας υποκατάστατων κρέατος και 

εναλλακτικών κρέατος ή / και συσκευασίας εναλλακτικών επεξεργασμένων κρεάτων 

στη Κυπριακή Δημοκρατία. Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιήθηκε μόνο στη 

διανομή υποκατάστατων κρέατος και εναλλακτικών κρέατος στη Κυπριακή 

Δημοκρατία το 2020, που αφορούσε μια εφάπαξ πώληση (one-offsale) tofu. 

Η JBS δραστηριοποιείται κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων με την παραγωγή 

πρωτογενών προϊόντων βοδινού κρέατος, και μεταποιημένα προϊόντα κοτόπουλου 

και χοιρινού κρέατος, δέρματα και άλλα μέρη βοοειδών, καθώς και έτοιμα για 

κατανάλωση γεύματα. Η JBS δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς του βιοντίζελ, 

του κολλαγόνου, των φυσικών περιβλημάτων για αλλαντικά, την υγιεινή και τον 

καθαρισμό, τις μεταλλικές συσκευασίες, τις μεταφορές και τις λύσεις διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων.  Οι πωλήσεις της JBS στην Κύπρο αφορούσαν συσκευασμένο 

κοτόπουλο, βοδινό, επιδόρπια και σνακ χωρίς κρέας, που αποτελείται από 

παναρισμένα λαχανικά και επιδόρπιες πίτες 

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή, καταλήγοντας, ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος 

/ υπηρεσίας για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως αυτή 

της διανομής (α) υποκατάστατων κρέατος και εναλλακτικών κρέατος και (β) 

συσκευασμένου κοτόπουλου. Δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισμός των εν λόγω 

σχετικών αγορών καθότι δεν διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Όπως έχουν δηλώσει τα εμπλεκόμενα μέρη, τα έσοδα της JBS προέρχονται από δύο 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την JBS 

USA και αφορούσαν πωλήσεις κοτόπουλου και προϊόντα MoyPark αξίας €[………] 

και  από την SEARA που αφορούσαν την πώληση προϊόντων κοτόπουλου αξίας 

€[………]. 

Τα έσοδα της Επιχείρησης Στόχου προήλθαν από μια εφάπαξ πώληση/παράδοση 

(one-time delivery) tofu [………].  
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Η JBS δεν προσφέρει τα ίδια προϊόντα με την Επιχείρηση Στόχο στην αγορά της 

Κύπρου, επομένως δεν υπάρχει οριζόντια ή κάθετη σχέση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των Μερών και η Προτεινόμενη Συναλλαγή.  

Από τα στοιχεία της κοινοποίησης τόσο η αγοράστρια εταιρεία όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος δυνητικά μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους προς ίδιους πελάτες. Ως 

εκ τούτου προκύπτει γειτονική σχέση στις δραστηριότητες των μερών στις 

προαναφερόμενες σχετικές αγορές.  

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά στην γειτονική 

σχέση στις δραστηριότητες των μερών, θα πρέπει η Επιτροπή να διαπιστώσει κατά 

πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 25%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η JBS εκτιμά ότι το μερίδιο αγοράς της 

για την προμήθεια πουλερικών στην Κύπρο θα είναι [0-5%]. Το μερίδιο αγοράς της 

JBS βασίζεται σε εκτιμώμενο μέγεθος αγοράς το 2020, ύψους περίπου €[………]. 

Τα Μέρη εκτιμούν ότι το μερίδιο της Επιχείρησης Στόχου στην σχετική αγορά  

υποκατάστατων κρέατος και εναλλακτικών κρέατος αγορές προϊόντων στην Κύπρο 

είναι [0-5%]. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στην γειτονική 

σχέση στις δραστηριότητες των μερών, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του 

Νόμου. 

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, έκρινε ότι η συναλλαγή δεν 

εγείρει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

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

κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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. 
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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 


