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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση ελέγχου στοιχείων ενεργητικού 

και οντοτήτων της HANITA COATINGS RURAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD από την 

AVERY DENNISON CORPORATION 
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Ηµεροµηνία απόφασης: 20 Ιανουαρίου 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 30 ∆εκεµβρίου 2016, από την εταιρεία AVERY DENNISON 

CORPORATION (στο εξής η «AVERY DENNISON») 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 AVERY DENNISON, 

µέσω θυγατρικών της εταιρειών, θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο ορισµένων στοιχείων 

ενεργητικού και οντοτήτων (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος») που ανήκουν σήµερα στη HANITA 

COATINGS RURAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD (στο εξής η «HANITA COATINGS») . 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η AVERY DENNISON, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νό-

µους της Πολιτείας του Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Η εν λόγω εται-

ρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ευαίσθητων στην πίεση υλικών (pressure-sensitive 
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materials) και σε µια ποικιλία από εισιτήρια (tickets), ετικέτες (labels), ενώτια (tags) και σε 

άλλα προϊόντα που έχουν µετατραπεί (converted products).  

• Η Επιχείρηση Στόχος, η οποία αφορά τις δραστηριότητες και τις οντότητες της HANITA 

COATINGS, που ασχολούνται µε την ανάπτυξη και την κατασκευή επιχρισµένων, επικα-

λυµµένων, µεταλλικών πολυεστερικών µεµβρανών (coated, laminated and metalized poly-

ester films) για ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών και εµπορικών εφαρµογών.  

Στις 04/01/2017, 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 ∆ηµοκρατίας στις 13/1/2017, 

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 18 Ιανουαρίου 2017, 

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 Αγοράς Στοιχείων 

Ενεργητικού ηµεροµηνίας 12/12/2016 (στο εξής η «Συµφωνία») µεταξύ της HANITA COATINGS 

RURAL COOPERATIVE ASSOCIATION LTD και άλλων µετόχων, ως οι πωλητές και διαφόρων 

εταιρειών που ανήκουν στη AVERY DENNISON, ως οι αγοραστές. 

Βάσει της Συµφωνίας, η AVERY DENNISON µέσω θυγατρικών της εταιρειών, θα αγοράσει 

ορισµένα στοιχεία ενεργητικού και οντότητες από την HANITA COATINGS. Η HANITA COATINGS 

θα συνεχίσει να υφίσταται ως µια «άδεια» εταιρεία (shell company) µετά την πράξη. 

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, 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, καθότι έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης 
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βάσης καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της Επιχείρησης Στόχου, από 

αποκλειστικό της έλεγχο από την HANITA COATINGS σε αποκλειστικό έλεγχο από την AVERY 

DENNISON. 

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. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονοµικό 

έτος 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών της AVERY DENNISON ανήλθε περίπου στα 

€5.372.600.270. Η HANITA COATINGS, µέσω της Επιχείρηση Στόχου, πραγµατοποίησε συνολικό 

κύκλο εργασιών για το οικονοµικό έτος 2015 περίπου €[…..]1. Η AVERY DENNISON  διεξάγει 

εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε κύκλο εργασιών 

που ανέρχεται περίπου στα €[…..] και η Επιχείρηση Στόχος διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες 

εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται στις €[…..].  

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 ∆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 

συµβατότητας, 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. 

 

Η Επιχείρηση Στόχος κατασκευάζει επιχρισµένες, επικαλυµµένες και µεταλλικές µεµβράνες 

(coated, laminated and metalized films) για ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών και εµπορικών 

εφαρµογών. Συγκεκριµένα, η εν λόγω επιχείρηση κατασκευάζει µεµβράνες παραθύρων, 

βιοµηχανικές µεµβράνες, µεµβράνες εκτύπωσης. 

Η Αγοράστρια, AVERY DENNISON, συναρµολογεί ‘ευαίσθητα στην πίεση’ αυτοκόλλητα προϊόντα 

(self-adhesive ‘pressure-sensitive’ products), τα οποία αποτελούν υλικά που κολλούν σε µια 

επιφάνεια εξασκώντας πίεση επάνω τους. Αυτά τα ‘ευαίσθητα στην πίεση’ προϊόντα 

συµπεριλαµβάνουν ετικέτες (labels), tapes (ταινίες), και τα προϊόντα γραφικών και 

αντανακλαστικών (graphics and reflective products). 

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και στη συνέχεια 

καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 
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Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως 

σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η αγορά της κατασκευής και προµήθειας µεµβρανών. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η ΑVERY DENNISON δεν κατασκευάζει ούτε πωλεί 

µεµβράνες παραθύρων στις οποίες δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος. Ούτε η AVERY 

DENNISON χρησιµοποιεί αυτά τα προϊόντα ως πρώτη ύλη και ούτε προµηθεύει οποιαδήποτε 

πρώτη ύλη στη Επιχείρηση Στόχο σε σχέση µε αυτά τα προϊόντα.  

Η πλειονότητα των πωλήσεων της AVERY DENNISON στην Κύπρο αφορούν τις πωλήσεις 

ετικετών και γραφικών υλικών, ενώ µικρότερες πωλήσεις διενεργήθηκαν σε σχέση µε τις ταινίες, τα 

αντανακλαστικά υλικά και από τα επιχειρηµατικά τµήµατα RBIS το οποίο προµηθεύει εισιτήρια και 

ενώτια (tags) και Vancive Medicinal Technologies το οποίο προµηθεύει ευαίσθητα στην πίεση 

αυτοκόλλητα προϊόντα για ιατρική χρήση. 

Τα µόνα προϊόντα που παρέχονται από την HANITA COATINGS στην Κύπρο είναι οι “µεµβράνες 

παραθύρων” για ηλιακές εφαρµογές, εφαρµογές ασφάλειας, καθώς και εφαρµογές στην 

αυτοκινητοβιοµηχανία. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δηµιουργείται 

επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου καθότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

οριζόντια επικάλυψη ή/και κάθετη ή/και γειτονική σχέση µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

στην Κύπρο. 

 

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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 

 


