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Ηµεροµηνία απόφασης: 13 Απριλίου 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η «Επιτροπή») 

στις 17/03/2017, από την Grohe AG, (εφεξής η «Grohe»), σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 

(εφεξής ο «Νόµος»).   

Σύµφωνα µε την εν λόγω κοινοποίηση η εταιρεία Grohe, η οποία ήδη κατέχει το 50% 

του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Grome Marketing (Cyprus) Ltd (εφεξής η 

«Grome Cy»), Grome İç ve Diş Ticaret Limited Şikreti, Bathroom Solutions Ltd, θα 

αποκτήσει το υπόλοιπο 50% του µετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, που 

ανήκει στην εταιρεία MESMA Holdings Ltd. 
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Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Grohe AG που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεόντως εγγεγραµµέ-

νη σύµφωνα µε τους νόµους της Γερµανίας, η οποία παράγει και προµηθεύει 

ανά το παγκόσµιο εξαρτήµατα σωληνώσεων υγιεινής (sanitary fittings). Τα 

προϊόντα του οµίλου Grohe είναι τα ακόλουθα: στρόφιγγες/βρύσες και θερ-

µοστάτες (faucets and thermostats), µπάνια και συστήµατα µπάνιων 

(showers & shower systems), στρόφιγγες/βρύσες κουζίνας (kitchen faucets), 

κεραµικά (ceramics), συστήµατα υγιεινής (sanitary systems), στρόφιγ-

γες/βρύσες για δηµόσια χρήση (faucets for public usage) και ανταλλακτικά 

(spare parts). 

Η Grohe ελέγχεται από τον Ιαπωνικό όµιλο LIXIL Corporation που 

δραστηριοποιείται στους τοµείς στέγασης και οικοδόµησης (housing and 

building industry). Τα προϊόντα της LIXIL καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα από 

είδη υγιεινής (sanitary ware), εγκαταστάσεις λουτρών (bathroom fixtures) και 

συστήµατα κουζίνας µέχρι υλικά και προϊόντα εσωτερικής και εξωτερικής 

χρήσης για το σπίτι και µεγάλα αρχιτεκτονικά έργα. 

• Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης που απαρτίζεται από τις ακό-

λουθες εταιρείες: 

Την Grome Marketing (Cyprus) Ltd που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κύπρου.  

Την Grome İç ve Diş Ticaret Limited Şikreti που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Τουρκίας.  

Την Bathroom Solutions Ltd που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους των Ηνωµένων Αραβικών 

Εµιράτων. 

Οι Grome Cy, Grome İç ve Diş Ticaret Limited Şikreti και Bathroom Solutions 

Ltd, αναφέρονται στη Συµφωνία σωρευτικά ως «Grome». Η Grome, δηλαδή 

οι τρεις προαναφερόµενες εταιρείες, είναι κοινοπραξίες 50/50 µεταξύ της 

Grohe και της MESMA Holdings Ltd.  

Η Grome είναι προµηθευτής εξαρτηµάτων σωληνώσεων µπάνιου και υγιεινής 

(sanitary and bathroom fittings) και είναι ο εµπορικός αντιπρόσωπος της 

Grohe για την περιοχή MENA (Middle East, East Mediterranean and 

North/West Africa).  
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Στις 20/03/2017, 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.  

Στις 31/03/2017 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόµου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 11/04/2017, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς το συµβατό ή µη της 

υπό εξέτασης συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 13/04/2017 µετά από 

µελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση µεταξύ των µελών της, 

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 το Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόµος προβλέπει, 

αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας 

“Framework Agreement”  ηµεροµηνίας 27/02/2017 (στο εξής η «Συµφωνία»). Βάσει 

της Συµφωνίας, η Grohe, η οποία κατέχει το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Grome, προτίθεται να εξαγοράσει το υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο και να καταστεί 

αποκλειστικός µέτοχος της. 

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.  

Σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδο-

σίας βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

µεταξύ επιχειρήσεων, η µείωση του αριθµού των ελεγχόντων µετόχων αποτελεί µε-

ταβολή στην ποιότητα του ελέγχου, και εποµένως θεωρείται συγκέντρωση, εάν η έ-

ξοδος ενός ή περισσότερων ελεγχόντων µετόχων συνεπάγεται µετατροπή του κοινού 

ελέγχου σε αποκλειστικό έλεγχο. 

Στην παρούσα πράξη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, βάσει της 

Συµφωνίας, η Grohe θα αποκτήσει 50% του µετοχικού της κεφαλαίου της Grome. 

Σηµειώνεται ότι η Grohe ήδη κατέχει το 50% της Grome. Εποµένως, η Grohe θα 

αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο  επί της Grome. 
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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 αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της στοχευόµενης Grome, εφόσον η Grohe 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 θέτει το άρθρο 3(2)(α) του Νόµου και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόµο µείζονος σηµασίας. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών της Grohe ήταν […]1 εκατοµµύρια για το έτος 2015, ενώ ο συνολικός 

κύκλος εργασιών της Grome ήταν […] εκατοµµύρια για το έτος 2015. 

Η υπόχρεα προς κοινοποίηση επιχείρηση αναφέρει ότι η Grome Cy είναι η µόνη ετα-

ιρεία της Grome η οποία δραστηριοποιείται εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆η-

µοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που υπολογίστηκε στις […] για το έτος 2015. Επίσης, 

και η Grohe διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα […] εκατοµµύρια για το έτος 

2015. 

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. 

                                                             
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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Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης o κύκλος εργασιών της Grome στην Κυπριακή 

αγορά αφορούσε εξαρτήµατα σωληνώσεων µπάνιου και υγιεινής και σχετικές 

υπηρεσίες µετά την πώληση και ανταλλακτικά. Η Grohe κατασκευάζει και πωλεί 

εξαρτήµατα σωληνώσεων µπάνιου, κουζίνας και υγιεινής. 

Η Επιτροπή, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών ορίζεται η κατασκευή και 

πώληση ειδών υγιεινής και εξαρτηµάτων σωληνώσεων υγιεινής (sanitary fittings). Ο 

οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισµός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Επιπρόσθετα, 

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

∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην παρούσα πράξη προκύπτει κάθετη 

σχέση καθότι η Grohe πωλεί τα προϊόντα της στην Κύπρο και η Grome Cy προωθεί 

τα εν λόγω προϊόντα για λογαριασµό της Grohe. Ουσιαστικά, η Grohe αποκτά τον 

αποκλειστικό έλεγχο του εµπορικού της αντιπροσώπου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, το µερίδιο αγοράς της Grohe στη 

κυπριακή αγορά υπολογίζεται περίπου 40-50%.  

Ως εκ τούτου, λόγω του µεριδίου αγοράς για την ύπαρξη επηρεαζόµενης αγοράς στη 

βάση του ορισµού του Παραρτήµατος Ι του Νόµου, η Επιτροπή θα προχωρήσει να 

αξιολογήσει την παρούσα πράξη συγκέντρωσης σύµφωνα µε τα κριτήρια που 

τίθενται στο άρθρο 19 του Νόµου.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι υπόλοιποι ανταγωνιστές των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων έχουν αρκετά χαµηλότερα µερίδια. Η υπόχρεα προς 

κοινοποίηση εταιρεία εκτιµά ότι η εταιρεία Hans Grohe έχει µερίδιο 10-20%, οι 

ιταλικές µάρκες αθροιστικά 10-20%, οι κινέζικες µάρκες αθροιστικά 10-20% και οι 

υπόλοιποι περίπου 10-20%.  

Με βάση τα πιο πάνω, σηµειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες πηγές προµήθειας 

εξαρτηµάτων σωληνώσεων µπάνιου και ειδών υγιεινής και οι ανταγωνιστές αυτοί 

δύναται να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στη κυπριακή αγορά. Επιπλέον, δεν 

υπάρχουν οποιαδήποτε εµπόδια εισόδου στη σχετική αγορά αφού οποιαδήποτε 

εταιρεία µπορεί να εισαγάγει ή/και να παράγει, και να πωλήσει τα εν λόγω προϊόντα. 

Επιπλέον, η παρούσα πράξη δεν θα επηρεάσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα 

συµφέροντα των ενδιάµεσων ή/και τελικών καταναλωτών καθότι η εταιρεία Grome 
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Cy προωθούσε µόνο τα προϊόντα της Grohe στην κυπριακή αγορά, στη βάση 

προµήθειας. 

Επ’ αυτού, η Επιτροπή έλαβε καθοδήγηση από το σύγγραµµα European Merger 

Control Law, by Nicholas Levy, § 5.08 [1] όπου αναφέρεται ότι: 

“More typically, however, changes from joint to sole control have not raised concern, 

in particular where there is “no evidence to suggest that the acquisition of sole control 

will on itself lead to any discernible change in the competitive conditions on [the] 

market”. Where the company acquiring sole control has effectively exercised 

“decisive influence” over the target company and has played a “ a predominant role… 

during the joint venture’s life span”, the acquisition of sole control is unlikely to affect 

any change over the target company’s conduct, raise any new competition concerns, 

or have any significant market impact.” 

Όπως, έχει σηµειωθεί πιο πάνω, στην προκείµενη περίπτωση, η Grohe πωλεί τα 

προϊόντα "GROHE" στη Κύπρο µέσω του εµπορικού της αντιπρόσωπου, Grome Cy.  

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι η Grohe ασκούσε ουσιαστικά «αποφασιστική 

επιρροή» επί της Grome Cy και έχει παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο κατά τα τελευταία 25 

χρόνια της κοινής επιχείρησης αφού η Grome Cy αντιπροσώπευε µόνο τα προϊόντα 

της Grohe. Οπόταν, η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου είναι απίθανο να 

επηρεάσει τη συµπεριφορά της εταιρείας στόχου και να δηµιουργήσει οποιεσδήποτε 

ανησυχίες για τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό ή να επηρεάσει οποιαδήποτε 

σηµαντικά την αγορά. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι, στην εν λόγω συγκέντρωση 

υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις πρόνοιες του 

άρθρου 19, διαπίστωσε ότι η παρούσα συγκέντρωση δύναται να κηρυχτεί συµβατή 

µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

άρθρου 17 του Νόµου καθότι δεν παρακωλύει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό 

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

δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στην επηρεαζόµενη αγορά.  

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σηµαντικά του 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόµενες αγορές.  
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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 η υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν προκαλεί αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού στην αγορά. 

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 
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