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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 43/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.31 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων του ομίλου Novartis από τη Recordati S.p.A., μέσω της Recordati 

A.G. 

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: 29 Αυγούστου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 7 Αυγούστου 2019, από την εταιρεία Recordati 

S.p.A. (στο εξής μαζί με τις συνδεδεμένες  επιχειρήσεις της η «Recordati»), σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η εταιρεία 

Recordati προτίθεται να προβεί στην εξαγορά περιουσιακών στοιχείων 

(εμπορευόμενα προϊόντα και υπό ανάπτυξη προϊόν) από την Novartis, που αφορούν 

αποκλειστικά τα φαρμακευτικά προϊόντα για το «σύνδρομο Cushing», τη «νόσο 

Cushing» και την ακρομεγαλία (στο εξής «Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Recordati που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο Recordati ο οποίος 

είναι ένας διεθνής φαρμακευτικός όμιλος αφοσιωμένος στην έρευνα, 

ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία φαρμάκων για πρωτοβάθμια περίθαλψη, 

καθώς και φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί εμπορικά 

(ophan drugs) για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών. Τα προϊόντα της 

Recordati περιλαμβάνουν  προϊόντα που προσφέρουν  επιπλέον  αξία  

(value-added products) που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και βοηθούν τους 

ανθρώπους να απολαμβάνουν μακράς διάρκειας, πιο υγιή και πιο 

παραγωγική ζωή. 

 

Τα κορυφαία προϊόντα της Recordati είναι φάρμακα για τη θεραπεία της 

υπέρτασης  (hypertension) και άλλων καρδιαγγειακών διαταραχών καθώς και 

θεραπείες για τις διαταραχές της κατώτερης ουροφόρου οδού (lower urinary 

tract), όπως η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη.  

 

H Recordati κατά το 2018 αγοράστηκε από επενδυτικά ταμεία τα οποία 

ελέγχονται από την CVC Capital Partners κατά 51,791%. Το "Δίκτυο CVC" 

(CVC Network) αποτελείται από την CVC και τις θυγατρικές και συνδεδεμένες 

εταιρείες της και το ίδρυμα CVC Capital Partners Advisory Group Holding 

Foundation και τις θυγατρικές του, οι οποίες είναι ιδιωτικές οντότητες, οι 

δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν παροχή επενδυτικών 

συμβουλών και/ή επενδυτικά κεφάλαια και πλατφόρμες (στο εξής τα «Ταμεία 

CVC»). Τα Ταμεία CVC είναι μέτοχοι σε μια σειρά εταιρειών σε διάφορες 

βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή 

(«Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC»). 

 

Η Recordati A.G. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελβετίας, θυγατρική της Recordati, η οποία προωθεί τα δικά της 

φάρμακα και φάρμακα με άδεια χρήσης (in-licensed) για διάφορους 

θεραπευτικούς τομείς. 

 

2. Ο Στόχος που αποτελείται από: 
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Α) Τα Εμπορευόμενα Προϊόντα τα οποία είναι φάρμακα για τη θεραπεία 

ενηλίκων με το «σύνδρομο Cushing» (κατάσταση που προκαλείται από μια 

ορμόνη που ονομάζεται κορτιζόλη (cortisol)) και ακρομεγαλία (acromegaly) 

(υπερβολική ανάπτυξη, ιδιαίτερα των οστών στα χέρια, τα πόδια και το 

πρόσωπο που προκαλείται από την περίσσεια μιας αυξητικής ορμόνης), πιο 

συγκεκριμένα πρόκειται για τα φαρμακευτικά προϊόντα Signifor LIAM και 

Signifor LAR. 

Β) Το Υπό Ανάπτυξη Προϊόν το οποίο είναι η χημική ένωση (compound) 

«osilodrostat» που βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανάπτυξης (pipeline product) 

και έχει στόχο τη θεραπεία του «συνδρόμου Cushing» και βρίσκεται σε τελική 

φάση ανάπτυξης και επί του παρόντος βρίσκεται σε διαδικασία εγγραφής. 

 

Γ) Ορισμένες αποκλειστικές και μη αποκλειστικές άδειες χρήσης (licenses) 

που σχετίζονται με τα παγκόσμια δικαιώματα των περιουσιακών στοιχείων 

σχετικών με τα πιο πάνω. 

 

Στις 9 Αυγούστου 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 16 Αυγούστου 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 28 Αυγούστου 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 αγοράς 

περιουσιακών στοιχείων (Asset Purchase agreement) ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2019 

(στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ των NOVARTIS AG, NOVARTIS INTERNATIONAL 
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PHARMACEUTICAL AG, NOVARTIS PHARMA AG ως οι πωλητές (μαζί η 

«Novartis») και της  Recordati A.G.. Δυνάμει της Συμφωνίας, η Recordati θα 

αποκτήσει το Στόχο.  

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 των Ταμείων CVC από τα οποία ελέγχεται η 

Recordati ανήλθε περίπου στα €[………]1 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 τα 

Ταμεία CVC διεξήγαγαν 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 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

 
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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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. 

Τα Ταμεία CVC είναι μέτοχοι σε μια σειρά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή. Η Recordati, η 

οποία είναι και η μόνη εταιρεία του ομίλου η οποία παρέχει φαρμακευτικά προϊόντα 

είναι αφοσιωμένη στην έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία φαρμάκων για 

πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς και φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν 

αναπτυχθεί εμπορικά (ophan drugs) για τη θεραπεία σπάνιων ασθενειών. 

Ο Στόχος σχετίζεται με φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση του 

«σύνδρομου Cushing», τη «νόσο Cushing» και την ακρομεγαλία. 

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 η αγορά προώθηση της 

ορμόνης H01C (hypothalamic hormones) για τη θεραπεία του «συνδρόμου Cushing» 

(σχετική κατηγορία ATC3). 

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

Δημοκρατίας για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών.  

Σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, οι δραστηριότητες των εταιρειών 

Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC, συμπεριλαμβανομένης της Recordati πέτυχαν 

κύκλο εργασιών στην Κυπριακή δημοκρατία στο φαρμακευτικό τομέα διαμέσου 

πωλήσεων API και ολοκληρωμένων φαρμάκων (finished drugs) στους 

θεραπευτικούς τομείς των καρδιαγγειακών νοσημάτων, δερματολογικών, 

γαστρεντερικών, γυναικολογικών και ακτινολογίας, ουρολογίας, αντι-μικροβιακά, 

κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπληρώματα διατροφής, μυοσκελετικές διαταραχές και 

αναλγησία όπως επίσης μέσω δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών σχετικών με 

πλατφόρμα ταξιδιών, λύσεις για διαχείριση απάτης, πληρωμές μέσω διαδικτύου, 

πώληση προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας, πώληση κλινικού 
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εξοπλισμού για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και αντιδραστήρια, πώληση ρουχισμού, 

πώληση υπηρεσιών που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο με εξωτερική ανάθεση και 

υπηρεσίες συμμόρφωσης και πώληση φαρμάκων αναφορικά με την υγεία της 

γυναίκας.  

Ο κύκλος εργασιών του Στόχου στην Κυπριακή επικράτεια προήλθε από πωλήσεις 

φαρμάκων Signifor, τα οποία εξειδικεύονται στη θεραπεία αναφορικά με το 

«σύνδρομο Cushing», τη «νόσο Cushing» και την ακρομεγαλία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε επικαλύψεις 

μεταξύ των δραστηριοτήτων του Αγοραστή και του Στόχου στην Κύπρο. Επίσης, δεν 

φαίνεται να προκύπτει οιαδήποτε κάθετη ή/και γειτονική 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. 

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 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 


