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 ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 7/2016 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.015.15 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά από την KKR & Co. 

L.P. του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LGC Science Group Limited          

και της θυγατρικής της εταιρείας LGC Whirlwind Ltd,                                       

μέσω της Figaro Bidco Ltd 

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: 12 Φεβρουαρίου 2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η 

«Επιτροπή») στις 23 Δεκεμβρίου 2015, από την εταιρεία KKR & Co. L.P. (στο εξής η 

«KKR»), 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 την εξαγορά από την KKR του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας LGC Science Group Limited (εφεξής η «LGC Group») και της 

θυγατρικής της εταιρείας LGC Whirlwind Ltd (εφεξής η «LGC Whirlwind»), μέσω της 

Figaro Bidco Ltd (εφεξής η «Bidco»). 



2 

 
 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η KKR & Co. L.P., που είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης και αποτελεί διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία προσφέρει ένα 

ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών 

προϊόντων σε επενδυτές. Η KKR παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου 

(capital market solutions) για την ίδια, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου 

της και άλλους πελάτες. Τα ιδιωτικά κεφάλαια (equity funds) τα οποία 

διαχειρίζεται η KKR, επενδύουν σε εταιρείες σε διάφορους τομείς.  

 Η Figaro Bidco Ltd, που αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία είναι 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ουαλίας και της Αγγλίας 

και ανήκει στα επενδυτικά ταμεία, τα οποία ελέγχονται από την KKR. 

 Η LGC Science Group Limited, που αποτελεί τη μητρική εταιρεία ομίλου 

εταιρειών, η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Ουαλίας και της Αγγλίας και ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία, που 

διαχειρίζεται η Bridgepoint Advisers Limited. Ο εν λόγω Όμιλος εταιρειών 

προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα μέτρησης στα οποία βασίζεται η 

ασφάλεια, η υγεία και η προστασία του κοινού, συμπεριλαμβανομένων 

υλικών αναφοράς και δοκιμές επάρκειας, αντιδραστήρια γονιδιωματικής, 

όργανα και υπηρεσίες, καθώς και ανάλυση και ερμηνεία δειγμάτων από 

εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Όμιλος LGC εξυπηρετεί πελάτες σε πολλές 

αγορές συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, φαρμακευτικών προϊόντων, 

γεωργικής βιοτεχνολογίας, τροφίμων, περιβάλλοντος, κυβερνήσεων και 

ακαδημαϊκών. 

 Η LGC Whirlwind Ltd, που αποτελεί θυγατρική εταιρεία της LGC Group, η 

οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ουαλίας και 

της Αγγλίας. 

Στις 29 Δεκεμβρίου 2015, 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 8 Ιανουαρίου 

2016, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) 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 
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ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 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 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2016 

αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον 

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 των ακόλουθων 

Συμφωνιών: 

1. Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2015 (στο εξής η 

«Συμφωνία»), μεταξύ ([…]1. Η εν λόγω Συμφωνία προβλέπει την πώληση όλων 

των μετοχών της LGC Group στην Bidco.  

2. Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2015 (στο εξής η 

«Συμφωνία Whirlwind»), μεταξύ […]. Η εν λόγω Συμφωνία προβλέπει την 

πώληση όλων των μετοχών της LGC Whirlwind στην Bidco.  

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και της Συμφωνίας Whirlwind, κατά την 

ολοκλήρωσης της Συγκέντρωσης, η KKR θα αποκτήσει έμμεσα το 100% των 

μετοχών του Ομίλου LGC και της θυγατρικής LGC Whirlwind. 

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 εν λόγω κοινοποίηση πραγματοποιείται με την έμμεση απόκτηση του 100% των 

μετοχών του Ομίλου LGC και της θυγατρικής LGC Whirlwind. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 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 

                                                      
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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απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Ομίλου LGC και της θυγατρικής LGC 

Whirlwind από τη Bidco, που ελέγχεται από την KKR. 

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, ο συνολικός κύκλος εργασιών της KKR συμπεριλαμβανομένων των 

εταιρειών χαρτοφυλακίου τις οποίες ελέγχει, για το έτος 2014 ήταν €[…], ενώ ο 

συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου LGC κατά το οικονομικό έτος 2014/2015 

ήταν €[…]. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η ΚΚR, μέσω των εταιρειών που ελέγχει, όσο και ο 

Όμιλος LGC δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο 

κύκλος εργασιών της ΚΚR στην Κύπρο για το 2014 ανήλθε στα €[…]2 αφού 

αθροίστηκαν οι κύκλοι εργασιών των εταιρειών που ελέγχει η KKR που προκύπτουν 

από δραστηριότητες στην Κύπρο, ενώ ο κύκλος εργασιών της LGC για το οικονομικό 

έτος 2014/2015 ανήλθε περίπου στα €[…]. 

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 την παρακώληση σημαντικά του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία, 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. 

Η KKR, μέσω εταιρείας που ελέγχει, δραστηριοποιείται στην αγορά Contract 

Research Organization (στο εξής οι «CRO») κλινικής ανάπτυξης.  Οι εν λόγω 

                                                      
2  Σημειώνεται ότι στην κοινοποίηση αναφέρεται ως κύκλος εργασιών της KKR εντός της Δημοκρατίας το 
ποσό των €[…]. Εντούτοις στο Παράρτημα Ζ της κοινοποίησης στο οποίο καταγράφονται […].  
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υπηρεσίες αποτελούνται από ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών και μη εργαστηριακών 

ανατιθεμένων εργασιών οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη φαρμάκων.  

Ο όμιλος LGC δραστηριοποιείται στα ακόλουθα τμήματα των υπηρεσιών CRO: (ι) τις 

βιοαναλυτικές υπηρεσίες που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη φαρμάκων και (ιι) τις 

αναλυτικές υπηρεσίες για τη χημεία, την παρασκευή και τους ελέγχους. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η παροχή των 

υπηρεσιών CRO η οποία διαχωρίζεται σε (α) βιοαναλυτικές υπηρεσίες και (β) 

αναλυτικές υπηρεσίες για τη χημεία, την παρασκευή και τους ελέγχους. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η ελεγχόμενη 

περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, τόσο η KKR όσο και ο όμιλος LGC δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη σχέση από τις 

δραστηριότητες της KKR και του ομίλου LGC στην Κύπρο.  

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή κρίνει ότι, δεν προκύπτει στην προκείμενη 

περίπτωση επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες 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 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 τον 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 


