
 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 18/2016

                Αρ. Φακέλου:  8.13.016.12 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης Biosafe Group SA από την General Electric 

Company, µέσω της Biacore International AB.  

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης,   Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Θεοφάνης Κωνσταντινίδης  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 4/7/2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 8 Ιουνίου 2016, από την εταιρεία General Electric 

Company (στο εξής η «GE»), 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 GE, θα 

αποκτήσει µέσω της θυγατρικής της εταιρείας Biacore International AB (στο εξής η 

«Biacore») το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Biosafe Group SA (στο 

εξής η «Biosafe»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• Η εταιρεία Biacore, που αποτελεί την αγοράστρια εταιρεία και είναι δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Σουηδίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί 

παγκόσµιο προµηθευτή προϊόντων που αφορούν την ανάλυση αλληλεπίδρασης 

πρωτεϊνών στον ακαδηµαϊκό, φαρµακευτικό, βιοτεχνολογικό και διαγνωστικό τοµέα. 

Τα συστήµατα της Biacore παράγουν δεδοµένα σε σχέση µε την αλληλεπίδραση 

µεταξύ πρωτεϊνών και άλλων µορίων. Οι πελάτες της Biacore αποτελούνται από 

ερευνητικά κέντρα βιολογικών επιστηµών, φαρµακευτικές εταιρείες και εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της βιοτεχνολογίας. Η Biacore είναι έµµεσα 

θυγατρική της GE, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών της 

σε παγκόσµιο επίπεδο σε διαφόρους τοµείς που περιλαµβάνουν τις κατασκευές, την 

τεχνολογία και τις υπηρεσίες.  Ανάµεσα στις επιχειρηµατικές µονάδες της  GE είναι 

και η General Electric Healthcare, επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα υπάγεται η 

Biosafe µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και η οποία παρέχει τεχνολογίες 

υγείας και δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων στους τοµείς της ιατρικής απεικόνισης, 

λογισµικού και πληροφοριακής τεχνολογίας, παρακολούθησης ασθενών και 

διαγνωστικής, ανακάλυψης φαρµάκων, τεχνολογιών βιοφαρµακευτικής παρασκευής 

και λύσεων βελτίωσης απόδοσης. 

 

• H Biosafe, που αποτελεί την εταιρεία στόχο, είναι δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της Ελβετίας και αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία ενός 

οµίλου ιατρικής τεχνολογίας που εξειδικεύεται σε συστήµατα επεξεργασίας κυττάρων 

για εφαρµογές κυτταρικής θεραπείας. Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες του οµίλου 

Biosafe αφορούν τη βιοεπεξεργασία (διεργασία µε την οποία παρασκευάζονται 

θεραπευτικά προϊόντα), την αναγεννητική ιατρική (διεργασία που επιτρέπει την 

αντικατάσταση ή επαναδηµιουργία ανθρωπίνων κυττάρων, ιστών ή οργάνων για να 

αποκατασταθούν ή να δηµιουργηθούν οι φυσιολογικές λειτουργίες) και τις τράπεζες 

φύλαξης βλαστοκυττάρων (αφορά την αποθήκευση και διατήρηση βλαστοκυττάρων 

σε κρυογονικές δεξαµενές). 

Στις 9 Ιουνίου 2016, 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.  

Στις 17 Ιουνίου 2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόµου και παράλληλα 

αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Επιτροπής ενηµερώνοντας επί 
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τούτου. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε απόψεις ή σχόλια σε 

σχέση µε τη δηµοσιευθείσα συγκέντρωση. 

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 1 Ιουλίου 2016, 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 ενώπιόν 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 Αγοράς και 

Πώλησης, ηµεροµηνίας 8 Ιουνίου 2016, µεταξύ φυσικών προσώπων, οι πωλητές και 

της Biacore, ο αγοραστής (στο εξής η «Συµφωνία»). Βάσει της Συµφωνίας, η Biacore 

θα αποκτήσει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Biosafe. Σηµειώνεται ότι στη 

Συµφωνία περιλαµβάνονται και κάποιες ειδικές µετοχές, ήτοι treasury shares, που 

σήµερα κατέχονται από τη Biosafe. 

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 προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, 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, καθότι έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

στοχευόµενης Biosafe, εφόσον η Biacore αποκτά τον αποκλειστικό της έλεγχο. 

Επίσης, µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόµου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόµο µείζονος σηµασίας. 
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Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.417.203 ευρώ, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, ο συνολικός 

ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της GE, στην οποία ανήκει η Biacore για το 

οικονοµικό έτος 2015 ήταν περίπου €105,8 εκατοµµύρια, ενώ ο συνολικός 

ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της στοχευόµενης εταιρείας Biosafe ήταν για το έτος 

2015 περίπου €[…]∗. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η GE διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών για το έτος 2015 

περίπου €[…]. 

Περαιτέρω, η στοχευόµενη Biosafe διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε κύκλο εργασιών €[…] για το έτος 2015.1 

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 ∆ηµοκρατία 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 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 προκειµένη περίπτωση, η στοχευόµενη Biosafe εξειδικεύεται σε 

αυτοµατοποιηµένα συστήµατα επεξεργασίας κυττάρων για εφαρµογές κυτταρικής 

θεραπείας και τα προϊόντα της χρησιµοποιούνται τόσο σε εργαστήρια όσο και σε 

εφαρµογές παρά την κλίνη. Συγκεκριµένα, η Biosafe παράγει ένα συνδυασµένο 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα το οποίο είναι γνωστό ως Sepax. Το εν λόγω σύστηµα 

αποτελείται από τρία µέρη:  

                                                             
∗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 [....]. 
1
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Biosafe διενήργησε επίσης πωλήσεις αξίας €[…] προς 
τον Έλληνα διανοµέα της για προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν στην Κύπρο. 
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α) το ίδιο το µηχάνηµα επεξεργασίας Sepax το οποίο διενεργεί τα αναγκαία στάδια 

που περιλαµβάνει η επεξεργασία κυττάρων. Είναι ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο 

κλειστό σύστηµα το οποίο µπορεί να προσαρµοστεί για χρήση σε διάφορες 

εφαρµογές κυτταρικής θεραπείας. Η Biosafe εκτός του µηχανήµατος επεξεργασίας 

Sepax, που αποτελεί το µηχάνηµα του βασικού συστήµατος, παράγει επίσης 

άλλες εκδοχές του µηχανήµατος και συγκεκριµένα τα µηχανήµατα SepaMax, 

Smart-Max AS-310, Sepax-Max AS-310. Η Biosafe παράγει επίσης τα SEPAX-

Net, τα οποία αποτελούν συστήµατα δικτύωσης για τη µεταφορά δεδοµένων 

διαδικασιών που είναι αποθηκευµένα στις συσκευές Sepax, SepaMax και Smart-

Max σε µια κεντρική βάση δεδοµένων. Σηµειώνεται ότι όλα τα προϊόντα αυτά 

χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης σε 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες επεξεργασίας κυττάρων, 

β) τα πρωτόκολλα που είναι λογισµικά διαχωρισµού αναλόγως του κυτταρικού 

προϊόντος και εγκαθίστανται στο µηχάνηµα επεξεργασίας Sepax. Σύµφωνα µε τις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα για τα 

διάφορα στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας κυττάρων και διάφορα πρωτόκολλα 

για τις διάφορες εφαρµογές θεραπείας κυττάρων, και  

γ) τα κιτς διαχωρισµού µιας χρήσης (αναλώσιµα). Κάθε φορά που ένα δείγµα 

αίµατος ή ιστού τυγχάνει επεξεργασίας µέσα στο µηχάνηµα επεξεργασίας 

χρησιµοποιεί και καινούργιο κιτ διαχωρισµού ούτως ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος 

µικροβιακής µόλυνσης. Τα κιτς είναι προσαρµοσµένα στις συγκεκριµένες 

εφαρµογές κυτταρικής επεξεργασίας. Η Biosafe προσφέρει 15 είδη κιτς 

διαχωρισµού µιας χρήσης. 

Η GE δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς που περιλαµβάνουν τις κατασκευές, 

την τεχνολογία και την ενέργεια. Ανάµεσα στις επιχειρηµατικές µονάδες της GE είναι 

και η General Electric Healthcare, η οποία παρέχει τεχνολογίες υγείας και 

δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων στους τοµείς της ιατρικής απεικόνισης, λογισµικού 

και πληροφοριακής τεχνολογίας, παρακολούθησης ασθενών και διαγνωστικής, 

ανακάλυψης φαρµάκων, τεχνολογιών βιοφαρµακευτικής παρασκευής και λύσεων 

βελτίωσης απόδοσης. Η Biacore, θυγατρική εταιρεία της GE, αποτελεί παγκόσµιο 

προµηθευτή προϊόντων που αφορούν την ανάλυση αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών 

στον ακαδηµαϊκό, φαρµακευτικό, βιοτεχνολογικό και διαγνωστικό τοµέα.  

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 
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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 ∆ηµοκρατία 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 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 προκειµένη περίπτωση, η στοχευόµενη Biosafe εξειδικεύεται σε 

αυτοµατοποιηµένα συστήµατα επεξεργασίας κυττάρων για εφαρµογές κυτταρικής 

θεραπείας και τα προϊόντα της χρησιµοποιούνται τόσο σε εργαστήρια όσο και σε 

εφαρµογές παρά την κλίνη. Συγκεκριµένα, η Biosafe παράγει ένα συνδυασµένο 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα το οποίο είναι γνωστό ως Sepax.  

Η αγοράστρια GE δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς που περιλαµβάνουν τις 

κατασκευές, την τεχνολογία και την ενέργεια. Ανάµεσα στις επιχειρηµατικές µονάδες 

της  GE είναι και η General Electric Healthcare, η οποία παρέχει τεχνολογίες υγείας 

και δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων στους τοµείς της ιατρικής απεικόνισης, 

λογισµικού και πληροφοριακής τεχνολογίας, παρακολούθησης ασθενών και 

διαγνωστικής, ανακάλυψης φαρµάκων, τεχνολογιών βιοφαρµακευτικής παρασκευής 

και λύσεων βελτίωσης απόδοσης. Η Biacore, θυγατρική εταιρεία της GE, αποτελεί 

παγκόσµιο προµηθευτή προϊόντων που αφορούν την ανάλυση αλληλεπίδρασης 

πρωτεϊνών στον ακαδηµαϊκό, φαρµακευτικό, βιοτεχνολογικό και διαγνωστικό τοµέα.  

Τα συστήµατα επεξεργασίας κυττάρων χρησιµοποιούνται για να αποµονώνονται τα 

κύτταρα από το αίµα ή από τους ιστούς, διατηρώντας όµως ταυτόχρονα τη 

βιωσιµότητα τους.  Η συγκεκριµένη διαδικασία που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από 

την  εφαρµογή της κυτταρικής θεραπείας για την οποία θα χρησιµοποιηθεί το εν 

λόγω σύστηµα επεξεργασίας κυττάρων. 

Η κάθε διαδικασία αποτελείται από αριθµό συγκεκριµένων σταδίων όπως για 

παράδειγµα το στάδιο του διαχωρισµού, το στάδιο της συγκοµιδής/συγκέντρωσης, το 

στάδιο της συλλογής και το στάδιο της απόδοσης µαζί µε το σχετικό έλεγχο 

ποιότητας και ενσωµατωµένης ιχνηλασιµότητας. Ένας συνδυασµός σταδίων, τα 
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οποία εξαρτώνται από το είδος της κυτταρικής θεραπείας, µπορούν να εκτελεστούν 

είτε (α) χρησιµοποιώντας ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα είτε (β) ακολουθώντας ένα 

µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα, όπου ο χειριστής θα εκτελέσει ξεχωριστά όλα τα 

στάδια της διαδικασίας. 

Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων κατέληξε ότι για σκοπούς 

αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται ως (Α) η προµήθεια του αυτοµατοποιηµένου 

συστήµατος επεξεργασίας κυττάρων και (Β) η προµήθεια του µη αυτοµατοποιηµένου 

συστήµατος επεξεργασίας κυττάρων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις η GE δραστηριοποιείται στη µη αυτοµατοποιηµένη διαδικασία 

επεξεργασίας κυττάρων, ενώ η Biosafe δραστηριοποιείται στην προµήθεια του 

αυτοµατοποιηµένου συστήµατος επεξεργασίας κυττάρων. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται 

ότι η GE ασχολείται µόνο µε τα [….] µη αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας 

επεξεργασίας κυττάρων. 

Οι πωλήσεις που πραγµατοποίησε το 2015 στην Κύπρο η Biosafe για το ποσό των 

[….] EUR αποτελούν [….].  

Στην Κύπρο η GE είχε πωλήσεις λιγότερες των €[…] σε σχέση µε τα προϊόντα DGM. 

Όµως αυτά τα προϊόντα πωλήθηκαν σε τελικό χρήστη ο οποίος δεν 

δραστηριοποιείται στο πεδίο των «τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων» (δηλ. την 

µόνη δραστηριότητα στην Κύπρο στην οποία η Biosafe έχει εργασίες).  [….]. Επίσης 

η GE δεν προωθεί προϊόντα (ούτε ακόµα σε συνδυασµό µε εξαρτήµατα και 

αναλώσιµα που πωλούν άλλοι) για σκοπούς επεξεργασίας κυττάρων στην Κύπρο.  

Στην Κύπρο οι πιο σηµαντικές δραστηριότητες της GE είναι µέσω [….]. Ως 

αποτέλεσµα,  το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της GE στην Κύπρο είναι σε τοµείς 

(ειδικότερα στην [….] – gas turbine installation) που δεν έχουν καµία σχέση µε την 

παρούσα συγκέντρωση.   

Η µεγάλη πλειοψηφία των πωλήσεων της GE Healthcare Life Sciences, ήτοι του 

επιχειρηµατικού τοµέα στον οποίο θα ανήκει η Biosafe µετά την ολοκλήρωση της 

υπό αναφορά συµφωνίας, στην Κύπρο για το έτος 2015 [….].  
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Η GE σηµειώνει ότι το επιχειρηµατικό τµήµα GE Healthcare Life Sciences είχε 

ελάχιστες πωλήσεις στην Κύπρο για το έτος 2015 από το τµήµα του Bioprocess [….]. 

Αυτές οι πωλήσεις επίσης δεν έχουν καµία σχέση µε τις τράπεζες φύλαξης 

βλαστοκυττάρων.  

Εποµένως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της παρούσας κοινοποίησης δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε επικάλυψη στην Κύπρο στις εφαρµογές που 

δραστηριοποιούνται η Biosafe και η GE.  

Συµπερασµατικά η Επιτροπή καταλήγει ότι η GE δεν έχει δραστηριότητες στην 

Κύπρο οι οποίες να βρίσκονται σε οριζόντια ή κάθετη σχέση µε αυτές της Biosafe 

αλλά ούτε και τα µέρη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο σε οποιαδήποτε γειτονική 

αγορά.   

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 υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

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 παρακώλησης του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας 

ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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.  
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