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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 85/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.072 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της NIPD Genetics Public Company Limited από την          

Medicover Investment B.V. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 20 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 9 Δεκεμβρίου 2021, από την εταιρεία Medicover 

Investment B.V. (στο εξής η «MIBV»), 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 Medicover 

Investment B.V. προτίθεται να αποκτήσει μέρος του συνόλου των εκδομένων 

μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της NIPD Genetics Public Company Limited 

(στο εξής η «NIPD», ή ο «Στόχος»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η Medicover Investment B.V. που είναι εταιρεία δεόντως  εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και [………]1. 

Ο Όμιλος Medicover είναι εξειδικευμένος πάροχος Διαγνωστικών και 

Υγειονομικών Υπηρεσιών, με έμφαση κυρίως στις αγορές της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και της Ινδίας. Το 31,3% των μετοχών του Ομίλου 

Medicover με 55% των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται από την [………]. 

Σημειώνεται ο Όμιλος Medicover κατέχει ήδη το 20% του μετοχικού 

κεφαλαίου της NIPD Genetics Public Company Limited. 

2. Η NIPD Genetics Public Company Limited που είναι δημόσια εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Η NIPD είναι μια καινοτόμος εταιρεία βιοτεχνολογίας που 

σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και παρέχει προηγμένες εργαστηριακές 

εξετάσεις. Η NIPD παρέχει γενετικές υπηρεσίες διεθνώς μέσω των κεντρικών 

εργαστηρίων CAP & CLIA. Παρέχει επίσης μεταφορά τεχνολογίας και κιτ CE-

IVD. Η NIPD παρέχει επίσης έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και 

προσαρμοσμένες υπηρεσίες σε φαρμακευτικές, βιομηχανικές και ακαδημαϊκές 

εταιρείες διεθνώς, καθώς και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες στην Κύπρο. 

Στις 9 Δεκεμβρίου 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 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 13 Δεκεμβρίου 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: 

 
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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Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση δύο ξεχωριστών 

Προσκλήσεων στους Μετόχους της NIPD [………].  

[………]. 

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 συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία, η MΙΒV 

προτίθεται να αποκτήσει μέρος του συνόλου των εκδομένων μετοχών και του 

μετοχικού κεφαλαίου της NIPD. 

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 

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

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της NIPD από την 

MIBV. 

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, ο όμιλος Medicover πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών  €[………]  

και για το οικονομικό έτος 2020, η NIPD πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο 

εργασιών €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η NIPD όσο και η [………]΄που αποτελεί 

κύρια μέτοχο της Medicover, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της 

NIPD στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2020, προέρχεται από πωλήσεις διαφορών 

τεστ, από υπηρεσίες που σχετίζονται με τις διαγνωστικές εξετάσεις COVID- και από 

αμοιβή από υπηρεσίες υποστήριξης που προκύπτουν από τις συμφωνίες Tech-

transfer. 

[………].   

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 
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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. 

Οι κύριες δραστηριότητες της NIPD αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 

παραγωγή και την παροχή προηγμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Η NIPD παρέχει 

γενετικές υπηρεσίες διεθνώς μέσω κεντρικών εργαστηρίων CAP & CLIA. Παρέχει 

επίσης μεταφορά τεχνολογίας, και κιτς CE-IVD. Επιπλέον, η NIPD παρέχει έρευνα 

και ανάπτυξη (R&D) και προσαρμοσμένες υπηρεσίες σε φαρμακευτικές, 

βιομηχανικές και ακαδημαϊκές εταιρείες διεθνώς, καθώς και κλινικές εργαστηριακές 

υπηρεσίες στην Κύπρο. Τα προϊόντα της NIPD αφορούν τους τομείς της 

Προγεννητικής (Veracity, Veragene, Amfira) και της Ογκολογίας (Forsentia, 

Adventia). 

[………]. 

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

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι (ι) η αγορά παροχής 

διαγνωστικών υπηρεσιών, (ii) η αγορά πώλησης διαγνωστικών προϊόντων και (iii) η 

αγορά παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. 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, δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια 

επικάλυψη μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές. Η 

Medicover δεν πραγματοποιεί κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία από την 

παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών, την πώληση διαγνωστικών προϊόντων και την 

παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών πέραν  της μετοχικής συμμετοχής του 20% στην 

NIPD Genetics Public Company Limited.  
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[………]. 

Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη 

σχέση στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 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.  

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 


