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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της The Quality Group GmbH από την CVC Capital Partners    

SICAV-FIS S.A., μέσω της Asterix AcquiCo GmbH 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Προεδρεύων 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος  

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 29 Ιουνίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 03/06/2022, από την CVC Capital Partners 

SICAV-FIS S.A.  (στο εξής η «CVC» ή η «Αγοράστρια»), 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 το ταμείο CVC, 

προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της The Quality Group GmbH (στο 

εξής η «Επιχείρηση Στόχος» ή η «TQG»), μέσω της Asterix AcquiCo GmbH. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., που μαζί με τις θυγατρικές και 

συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι 

δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών περιλαμβάνουν την παροχή 

επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων 

ταμείων και επενδυτικών πλατφόρμων. (στο εξής τα «Ταμεία CVC»). 

Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμφέροντα σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες 

βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων χημικών προϊόντων, επιχειρήσεων κοινής 

ωφελείας, παραγωγής, λιανικού εμπορίου και διανομής, κυρίως στην 

Ευρώπη, την Αμερική και στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού (στο εξής οι 

«Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC»).   

Το Δίκτυο CVC παρέχει επενδυτικές συμβουλές και διαχειρίζεται επενδύσεις 

για λογαριασμό των Ταμείων CVC. Εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών 

για εξαγορές με μόχλευση και αναζητά συνεχώς νέες επενδυτικές ευκαιρίες, 

καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη υφιστάμενων επενδύσεων από τα 

Ταμεία CVC. 

Η Asterix AcquiCo GmbH που είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με το 

δίκαιο της Γερμανίας, και αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού χωρίς 

προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε για να 

ενεργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής.  

 

 Η The Quality Group GmbH που είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το 

δίκαιο της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι κατασκευαστής καινοτόμων 

προϊόντων διατροφής αθλητικών επιδόσεων (innovative sports performance 

nutrition products) και υγιεινών εναλλακτικών τροφών χαμηλής ζάχαρης. Το 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων της TQG δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε προϊόντα 

που ταξινομούνται ως φαρμακευτικά ή ιατρικά προϊόντα και η εν λόγω 

εταιρεία δεν προσφέρει προϊόντα που ταξινομούνται ως τρόφιμα για ειδικούς 

ιατρικούς σκοπούς. Η TQG πωλεί μόνο γενικά προϊόντα διατροφής και αυτά 

που ταξινομούνται ως συμπληρώματα διατροφής.  

Η TQG εκπροσωπείται επίσης στον τομέα της λιανικής πώλησης 

ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του δικού του διαδικτυακού σημείου πωλήσεων 

Fitmart.   

Στις 7 Ιουνίου 2022, 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.  
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Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 24 Ιουνίου 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 28 Ιουνίου 2022, 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 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 στη βάση συμφωνίας 

αγοράς μετοχών και συμφωνίας μεταβίβασης σχετικά με την πώληση και αγορά και 

μεταβίβαση μετοχών στην Επιχείρηση Στόχο ημερομηνίας 18 Μαΐου 2022 (στο εξής 

η «Συμφωνία»), μεταξύ των  φυσικών προσώπων M.Y., C.Μ.W., K.C.W., B.B., ΜW, 

της Merkit GmbH (μαζί οι «Πωλητές»), του Αγοραστή, της The Quality Group GmbH, 

της Asterix HoldCo GmbH και της Asterix Investments S.à r.l.  

Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η Asterix AcquiCo GmbH, θα αποκτήσει το μετοχικό 

κεφάλαιο της Επιχείρηση Στόχος. 

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 ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου 

της Επιχείρησης Στόχος από την CVC, μέσω της Asterix AcquiCo GmbH.  

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, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 
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άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου 

από την CVC, μέσω της Asterix AcquiCo GmbH. 

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, για το οικονομικό έτος 

2020 των εταιρειών χαρτοφυλακίου της CVC ανήλθε γύρω στα €[………]1  και της 

TQG για το οικονομικό έτος 2021 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. Για 

το έτος 2020, οι εταιρείες χαρτοφυλακίου της CVC πραγματοποίησαν κύκλο 

εργασιών ύψους €[………] στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για το έτος 2021, η TQG  

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους €[………]. 

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. 

Η TQG δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση προϊόντων διατροφής και 

αθλητικής διατροφής (production and sale of diet and sports nutrition products). 

 
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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Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην Κύπρο στην διαδικτυακή 

πώληση προϊόντων διατροφής και αθλητικής διατροφής μέσων των ιστοσελίδων της,  

ήτοι www.esn.com , www.fitmart.de , www.morenutrition.de/, www.got7.de/ . 

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της TQG περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 

υψηλής ποιότητας τρόπου ζωής (high-quality lifestyle products):  

α. προϊόντα με πρωτεΐνη, δηλ. προϊόντα, τα οποία αποτελούνται από πρωτεΐνες 

ζωικής και/ή φυτικής προέλευσης και προορίζονται για bodybuilders και αθλητές 

και για καθημερινά συμπληρώματα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων μπάρων, 

σκόνης και έτοιμων προς κατανάλωση προϊόντων∙  

β. προϊόντα χωρίς πρωτεΐνη και συμπληρώματα αδυνατίσματος, δηλ. προϊόντα 

που δεν έχουν πρωτεΐνες ως βασικό συστατικό και χρησιμοποιούνται συνήθως 

για την αποκατάσταση των μυών, χρησιμεύουν ως ενισχυτικό ενέργειας/αντοχής 

ή για υποστήριξη της απώλειας βάρους∙ 

γ. συμπληρώματα διατροφής, δηλ. μέταλλα, ιχθυέλαια/ωμέγα λιπαρά οξέα, 

προβιοτικά συμπληρώματα, συνένζυμα Q10, φυτικά και/ή παραδοσιακά 

συμπληρώματα∙ 

δ. βιταμίνες που αποτελούνται από πολυβιταμίνες και μεμονωμένες βιταμίνες για 

την πρόληψη των ελλείψεων ή την ενίσχυση της πρόσληψης θρεπτικών 

συστατικών πάνω από τα τυπικά διαιτητικά επίπεδα∙ και 

ε. ελαφριά μείγματα τροφίμων και μπαχαρικών, δηλ. προϊόντα όπου η ποσότητα 

μίας ουσίας που θεωρείται ότι είναι λιγότερο υγιεινή (π.χ. λίπος, ζάχαρη, 

υδατάνθρακες) έχει μειωθεί ενεργά κατά την παραγωγή, καθώς και μείγματα 

μπαχαρικών (συσκευασμένα αποξηραμένα βότανα και μείγματα μπαχαρικών).  

Η TQG διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο διαφόρων εμπορικών σημάτων στον χώρο 

της διαιτητικής και αθλητικής διατροφής (dietary and sports nutrition space): 

α. Elite Sports Nutrition («ESN») – μία καθιερωμένη μάρκα αθλητικής διατροφής με 

προϊόντα για προπόνηση φυσικής κατάστασης και bodybuilding∙  

β. More Nutrition – μία ψηφιακή εγγενής επωνυμία με έμφαση στα προϊόντα 

διαχείρισης γεύσης και βάρους∙ και 
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γ. GOT7 Nutrition, μία επωνυμία διατροφής για προϊόντα ελαφριάς διατροφής που 

εστιάζει στη διαχείριση βάρους και στα προϊόντα τρόπου ζωής. 

Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμφέροντα σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες 

συμπεριλαμβανομένων χημικών προϊόντων, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, 

παραγωγής, λιανικού εμπορίου και διανομής, κυρίως στην Ευρώπη, την Αμερική και 

στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού. Κάποιες από τις Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των 

Ταμείων CVC δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάφορους 

τομείς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, καμία από τις εταιρείες που ανήκουν στο 

χαρτοφυλάκιο της CVC δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση 

προϊόντων διατροφής και αθλητικής διατροφής.  

 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η 

Επιχείρηση Στόχος καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε οριζόντια, κάθετη ή/και γειτονική σχέση. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ως την παροχή 

συμπληρωμάτων διατροφής, χωρίς να θεωρεί αναγκαίο να τη διαχωρίσει σε 

περαιτέρω υπο-αγορές καθότι δεν διαφοροποιείται το συμπέρασμα της αξιολόγησης 

της παρούσας πράξης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική 

αγορά ορίζεται, για την υπό αναφορά σχετική αγορά, αυτή της επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης μόνο η Επιχείρηση Στόχος 

δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της  παροχής συμπληρωμάτων διατροφής στην 

Κύπρο ενώ καμία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της CVC δεν δραστηριοποιείται 

δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση προϊόντων διατροφής και 

αθλητικής διατροφής. 

Επομένως, δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ της αγοράστριας και της 

Επιχείρησης Στόχος. 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν κάθετες σχέσεις 

μεταξύ των δραστηριοτήτων του χαρτοφυλακίου εταιρειών της CVC και της 

Επιχείρησης Στόχος στην Κύπρο. 
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Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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.  

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Προεδρεύων Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

  

  

 


