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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Goodminton AG από την Mars Incorporated 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 22 Ιουλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 11 Ιουλίου 2019, από την εταιρεία Mars 

Incorporated (εφεξής ο «Αγοραστής» ή η «Mars»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση περίπου του [………]1% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Goodminton AG (εφεξής ο «Στόχος») από τον Αγοραστή. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 
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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1. Η Mars Incorporated είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και δραστηριοποιείται μέσω των 

επιχειρηματικών της τμημάτων, Mars Petcare, Mars Wrigley Confectionery, 

Mars Food και Mars Edge, με την κατασκευή σοκολάτας, τσίχλας, μέντας και 

φρουτωδών ζαχαρωτών, φαγώσιμων, την προμήθεια τροφής για κατοικίδια 

και στον τομέα της υγείας και των ανθρώπινων επιστημών. 

 

2. Η Goodminton AG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γερμανίας και μέσω των εταιρειών της Foodspring GmbH, 

Enduria GmbH και Abnehmen.net UG, δραστηριοποιείται στον τομέα των 

φυσικών, ενεργών και λειτουργικών προϊόντων διατροφής με ένα «premium & 

lifestyle» προσδιορισμό, με την παραγωγή και την εμπορική προώθηση 

φυσικών προϊόντων διαίτης, συμπληρωμάτων διατροφής και προϊόντων 

φροντίδας και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών και με την υποστήριξη 

ιστοσελίδων που σχετίζονται με τον τομέα της δίαιτας. 

 

Στις 12 Ιουλίου 2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

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 19 Ιουλίου 2019, 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 22 Ιουλίου 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 

Πώλησης και Αγοράς Μετοχών (Stock Sale and Purchase Agreement “Project 

Federball”) ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019 (εφεξής η «Συμφωνία») μεταξύ του 
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Αγοραστή και των φυσικών προσώπων, ECONA AG, Fonterra (Europe) Coöperatie 

U.A., btov Partners S.à.r.l. II και Ringier Digital Ventures AG (σωρευτικά 

αναφερόμενοι ως Πωλητές).  

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, οι Πωλητές θα πωλήσουν και η Mars (μέσω δύο 

υφιστάμενων εταιρειών που της ανήκουν) θα αγοράσει περίπου το [………]% του 

μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου από τους μετόχους του. Το υπόλοιπο περίπου 

[………]% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει σε Πωλητές που 

ορίζονται στη Συμφωνία. 

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 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)(ii) του Νόμου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης 

βάσης του Στόχου, καθότι θα αποκτηθεί ο αποκλειστικός του έλεγχος από τον 

Αγοραστή. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

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

2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Αγοραστή ήταν €[………] και ο συνολικός 

κύκλος εργασιών του Στόχου ήταν €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης οι συμμετέχουσες δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι ο 

Αγοραστής διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, με κύκλο εργασιών για το έτος 2018 ύψους περίπου €[………]. Ο 

κύκλος εργασιών του Στόχου στη Κύπρο ήταν €[………].   

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 
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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. 

Ως έχει ήδη αναφερθεί, η Mars δραστηριοποιείται με την κατασκευή σοκολάτας, 

τσίχλας, μέντας και φρουτωδών ζαχαρωτών, φαγώσιμων, την προμήθεια τροφής για 

κατοικίδια και στον τομέα της υγείας και των ανθρώπινων επιστημών. 

Ο Στόχος δραστηριοποιείται στον τομέα των φυσικών, ενεργών και λειτουργικών 

προϊόντων διατροφής με ένα «premium & lifestyle» προσδιορισμό, με την παραγωγή 

και την εμπορική προώθηση φυσικών προϊόντων διαίτης, συμπληρωμάτων 

διατροφής και προϊόντων φροντίδας και άλλων συμβουλευτικών υπηρεσιών και με 

την υποστήριξη ιστοσελίδων που σχετίζονται με τον τομέα της δίαιτας. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της συγκέντρωση καθώς και σχετική 

νομολογία, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται (α) η αγορά προϊόντων υγιεινής 

διατροφής (health food) και (β) η αγορά ζαχαρωτών σοκολάτας, χωρίς να θεωρεί 

αναγκαίο να τη διαχωρίσει σε περαιτέρω υπο-αγορές καθότι δεν διαφοροποιείται το 

συμπέρασμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. 

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

Δημοκρατίας για τις δύο σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών.  

Σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, η παρουσία της Mars στην Κύπρο 

σχετίζεται με τις τρεις επιχειρηματικές μονάδες Mars Wrigley Confectionery, Mars 

Food και Mars Petcare.  

Οι δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο περιορίζονται [………] πωλήσεις μέσω 

της επιχείρησης Foodspring. Τα σχετικά προϊόντα που πωλήθηκαν από τον Στόχο 

στην Κύπρο το 2018 ήταν τα ακόλουθα: μούσλι και πόριτζ (Muesli and porridge) 

καθώς και σκόνη πρωτεΐνης (protein powders)  και πολύ μικρές πωλήσεις σνακ 

μπάρες (snack bar).  
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Στη σχετική αγορά προϊόντων υγιεινής διατροφής, δεν υπάρχουν σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης οποιεσδήποτε επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 

της Mars και του Στόχου στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα 

προϊόντα της Foodspring εμπίπτουν μέσα στην κατηγορία των υγιεινών προϊόντων. 

Τα προϊόντα της Mars δεν αφορούν αυτή την κατηγορία.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπόχρεα προς κοινοποίηση, παρά το γεγονός ότι η 

Mars έχει στο πορτφόλιο της μπάρες πρωτεΐνης και snickers μπάρες πρωτεΐνης, τα 

προϊόντα αυτά δεν πωλούνται από την Mars στην Κύπρο. 

Σε σχέση με την αγορά ζαχαρωτών σοκολάτας/chocolate confectionery, επίσης δεν 

υφίστανται οποιεσδήποτε επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των Μερών στην 

Κύπρο σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης. 

Η επιχειρηματική μονάδα της Mars Wrigley’s Confectionery δραστηριοποιείται κυρίως 

με την προώθηση σοκολατών και άλλων γλυκών.  Μερικές από τις πιο γνωστές 

επωνυμίες της Mars οι οποίες πωλούνται στη Κύπρο περιλαμβάνουν τις μπάρες 

σοκολάτας Mars, Snickers και Twix.  

Η Foodspring, από την άλλη, δεν προσφέρει στην Κύπρο ανάλογα προϊόντα, παρά 

μόνο προϊόντα σχετικά με υγιεινή διατροφή. 

Η Επιτροπή, με βάση την πιο πάνω ανάλυση, καταλήγει ότι τα προϊόντα τα οποία 

εμπορεύεται η Mars στην Κυπριακή επικράτεια, τα οποία ως επί το πλείστο είναι 

σοκολατούχα και μπάρες ζαχαρωτών σοκολάτας δεν επικαλύπτονται με οιοδήποτε 

τρόπο με τα προϊόντα υγιεινής διατροφής τα οποία εμπορεύεται ο Στόχος στην 

Κυπριακή επικράτεια.  

Επίσης, δεν φαίνεται να προκύπτει οιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ του Αγοραστή 

και του Στόχου. 

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 το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 
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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 


