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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 8/3/2019, από την εταιρεία από την εταιρεία 

Siemens Aktiengesellschaft (στο εξής η «Siemens»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(στο εξής ο «Νόμος»).   

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η Siemens θα 

αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της KACO New Energy GmbH (στο εξής η «Εταιρεία 

Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Siemens που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γερμανίας. Η Siemens είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου 
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Επιχειρήσεων της Siemens (“Siemens Group”). Η Siemens Group 

δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους επιχειρήσεων: Ενέργεια και 

Αέριο, Υπηρεσίες Παραγωγής Ενέργειας, Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνολογίες 

Κατασκευής, Κινητικότητα, Ψηφιακό Εργοστάσιο, Βιομηχανία επεξεργασίας 

και Κινητικότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Υγεία, Siemens και Gamesa 

Renewable Energy και Next 47. 

2. Η KACO New Energy GmbH που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας η οποία παρέχει λύσεις για τον 

εφοδιασμό με ηλιακή ενέργεια και την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας, 

προσφέροντας μετατροπείς σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της βιομηχανίας της ενέργειας και της ηλιακής ενέργειας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η μόνη δραστηριότητα που θα 

απομείνει στην Εταιρεία Στόχο μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης είναι 

η «επιχείρηση» υπό την ονομασία KACO Photovoltaic String Inverter. Όλες οι 

άλλες δραστηριότητες και θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας Στόχου που 

αφορούν άλλες δραστηριότητες πέραν της KACO Photovoltaic String Inverter 

δεν αποτελούν μέρος της συγκέντρωσης και δεν θα αποκτηθούν από την 

Siemens. 

Η «επιχείρηση» KACO Photovoltaic String Inverter παράγει και διαθέτει προς 

πώληση φωτοβολταϊκούς μετατροπείς στοιχειοσειράς και προσφέρει 

παράγωγες/σχετικές υπηρεσίες (π.χ. επισκευή και συντήρηση). Οι 

φωτοβολταϊκοί μετατροπείς στοιχειοσειράς που κατασκευάζονται και 

πωλούνται από την KACO με τυπική ισχύ kW μεταξύ 20 kW και 125 kW 

χρησιμοποιούνται συνήθως για μικρότερα εμπορικά και βιομηχανικά 

φωτοβολταϊκά συστήματα (π.χ. ηλιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε 

εμπορικά κτίρια όπως εργοστάσια, υπεραγορές κλπ.), καθώς επίσης και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά συστήματα 

εγκατεστημένα στο έδαφος. 

Στις 12/3/2019, ο 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 22/3/2019, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου.  
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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 10/4/2019, 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας 

Αγοραπωλησίας (Master Sale and Purchase Agreement) ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 

2019 μεταξύ των Πωλητών (Ralf Hofman, Rainer Heinrich, Dr. Heidemarie Zeider-

Daugird, Gerhard Sturm) και της Siemens ως ο Αγοραστής, (στο εξής «η 

Συμφωνία»). Βάσει της Συμφωνίας, η Siemens θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας Στόχου και ορισμένων θυγατρικών της που συνιστούν τη 

δραστηριότητα ΚACO Photovoltaic String Inverter. 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

Στην προκειμένη περίπτωση, μετά την υλοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης, στη 

βάση της Συμφωνίας, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχου θα 

ανήκει στη Siemens. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης 

βάσης της Επιχείρησης Στόχου, σε αποκλειστικό έλεγχο της από την Siemens.  

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
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κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 20181, ο συνολικός κύκλος εργασιών του 

Ομίλου Siemens (συμπεριλαμβανομένων όλων των ελεγχόμενων θυγατρικών), στον 

οποίο ανήκει η Siemens, ανήλθε περίπου στα €83,04 δισεκατομμύρια και της 

Επιχείρησης Στόχου για το 2018 ανήλθε στα €[………]2.    

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

άνω των €3.500.000 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, η Siemens πραγματοποίησε 

κύκλο εργασιών στην Κύπρο κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, 2018, περίπου 

€[………] και η Επιχείρηση Στόχος €[………].  

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. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την 

ανταγωνιστική 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. 

Στην εν λόγω υπόθεση η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην παροχή 

μετατροπέων σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας της 

ενέργειας και της ηλιακής ενέργειας και ειδικότερα στην παραγωγή και πώληση 

φωτοβολταϊκών μετατροπέων στοιχειοσειράς. 

Η Αγοράστρια εταιρεία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς επιχειρήσεων μεταξύ 

των οποίων στον τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα στους κεντρικούς 

φωτοβολταικούς μετατροπείς, στις Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη 

Κινητικότητα. 

                                                        
1 Το οικονομικό έτος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 
2 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 Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τα περιστατικά της υπόθεσης καθώς και 

σχετική νομολογία3, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται (α) η αγορά 

πώλησης φωτοβολταϊκών μετατροπέων στοιχειοσειράς και (β) η αγορά πώλησης 

κεντρικών φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Ως γεωγραφική αγορά για όλες τις σχετικές 

αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίστηκε η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος 

εργασιών της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο προέκυψε από πωλήσεις 

φωτοβολταϊκών μετατροπέων στοιχειοσειράς και του ομίλου Siemens από εργασίες 

στο Τμήμα «Energy Management» (παρέχει προϊόντα, συστήματα, λύσεις και 

υπηρεσίες για την αποτελεσματική και αξιόπιστη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας), στο τμήμα «Power and Gas» (προσφέρει περιστροφικό εξοπλισμό και 

λύσεις με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας η οποία να συμβαδίζει με το περιβάλλον 

και να εξοικονομεί πόρους. Το χαρτοφυλάκιο της Siemens περιλαμβάνει τουρμπίνες 

αερίου και ατμού, γεννήτριες και συμπιεστές), στο τμήμα «Process Industries and 

Drives» (υποβοηθά εταιρείες να βελτιώσουν την αξιοπιστία, ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα των προϊόντων, διαδικασιών και εργοστασίων τους) και στο 

τμήμα «Siemens Gamesa Renewable Energy» (παρέχει αξιόπιστες, οικονομικές και 

φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις ενέργειας και ειδικότερα αιολικές τουρμπίνες).   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν φαίνεται να υπάρχουν οριζόντιες 

αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των μερών αφού η κάθε 

συμμετέχουσα δραστηριοποιείται σε διαφορετική σχετική αγορά εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει καμιά κάθετη σχέση, καθώς καμιά από τις 

εταιρείες που ανήκει στον όμιλο Siemens δεν δραστηριοποιείται σε αγορές που 

μπορούν να θεωρηθούν ανάντες ή κατάντες των δραστηριοτήτων της «επιχείρησης» 

KACO Photovoltaic String Inverter. Περαιτέρω, δεν υφίστανται 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 τις 

απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

                                                        
3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2001, COMP/M.2367 – 
Siemens/E.ON/Shell/SSG, European Commission, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2013, COMP/M.6945 – 
ABB/Power-One; απόφαση της 25ης Ιουλίου 2011, COMP/M.6222 – GE Energy/Converteam, Απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 07 Δεκεμβρίου 2015, COMP/M.7816 – EGP/F2I/JV; Της 22ης Ιουλίου 
2013, COMP/M.6945 – ABB/Power-One; της 25ης Ιουλίου 2011, COMP/M.6222 – GE 
Energy/Converteam; της 18ης Απριλίου. 
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ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

 

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του 

ορισμού του Παραρτήματος 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 τον 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 


