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                 Απόφαση  ΕΠΑ: 11/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.07

  

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας Stena Weco A/S από την εταιρεία Stena Bulk AB, 

µέσω της Stena Bulk Denmark APS. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου   Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης    Μέλος 

κα Ελένη Καραολή    Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής    Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς   Μέλος 

 

Ηµεροµηνία απόφασης: 13 Απριλίου 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2017, από την εταιρεία Stena Bulk AB 

(εφεξής η «Stena Bulk»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου 

των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προτεινόµενη απόκτηση 50% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας Stena Weco A/S (εφεξής η «Stena Weco») από την εταιρεία 

Stena Bulk, µέσω της θυγατρικής της Stena Denmark APS (εφεξής η «Stena 

Denmark»). Σηµειώνεται ότι η Stena Bulk ήδη κατέχει το υπόλοιπο 50% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Stena Weco. 



Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Stena Bulk, που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Σουηδίας, και είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας Stena 

AB. Οι εταιρείες Stena AB, Stena Sessan AB και Stena Metall AB (όλες µαζί 

Stena Sphere) ανήκουν στον όµιλο εταιρειών Stena και είναι υπό τον έλεγχο 

της οικογένειας Olsson.  

Οι δραστηριότητες της Stena Sphere εκτείνονται σε διάφορες δραστηριότητες: 

στα δροµολόγια πλοίων (ferry lines), τη ναυτιλία (shipping), τις υπεράκτιες 

γεωτρήσεις (offshore drilling), την ακίνητη ιδιοκτησία (property), τα οικονοµικά 

(finance), την ανακύκλωση (recycling), τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

(environmental services) και το εµπόριο (trade).  Όπως προκύπτει, η Stena 

δραστηριοποιείται και στη µεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαίου 

διύλισης (crude oil and refined petroleum) αλλά και στην εµπορία πετρελαίου 

(bunker oil) και συνεπώς, είναι κάθετα δραστηριοποιηµένη. 

Η Stena Bulk δραστηριοποιείται κυρίως στη µεταφορά αργού πετρελαίου και 

διυλισµένων πετρελαιοειδών στη θάλασσα σε όλο τον κόσµο και στην 

προσφορά αντίστοιχων υπηρεσιών µεταφοράς σε εταιρείες πετρελαίου και 

χηµικών, όπως επίσης σε ανεξάρτητους εµπορικούς οίκους. Περαιτέρω, η 

Stena Bulk ναυλώνει µερικά από τα δεξαµενόπλοια της, και σε πολύ 

περιορισµένο βαθµό, έχει επίσης χρησιµοποιήσει τα δεξαµενόπλοια της για τη 

µεταφορά φυτικών ελαίων. 

Η εταιρεία Stena Denmark, είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της ∆ανίας, εξ’ ολοκλήρου θυγατρική 

εταιρεία της Stena Bulk. Η Stena Denmark δραστηριοποιείται στον τοµέα της 

ναυτιλίας και σε συναφείς δραστηριότητες, καθώς και στις επενδύσεις.  

• Η Stena Weco που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της ∆ανίας, η οποία λειτουργεί 

δεξαµενόπλοια MR (medium range), τα οποία µεταφέρουν προϊόντα 

πετρελαίου, βρώσιµα έλαια (όπως το φοινικέλαιο) και απλά χηµικά (όπως 

καυστική σόδα). 

Όπως αναγράφεται στην κοινοποίηση, η Stena Weco είναι µία κοινοπραξία  

µεταξύ της Stena Bulk (50%) και του οµίλου Dannebrog (50%), ο οποίος 

συµµετέχει στην Stena Weco µέσω της µεταφοράς της µονάδας Weco 

Shipping, η οποία ειδικεύεται στη µεταφορά διυλισµένων προϊόντων 



πετρελαίου, φοινικελαίου, φυτικού ελαίου, καυστικής σόδας και άλλων 

συναφών προϊόντων.  

Στις 10 Μαρτίου 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 24 Μαρτίου 2017, ως 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 10 Απριλίου 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 ενώπιόν 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Αγοράς 

Μετοχών (Share Purchase Agreement) ηµεροµηνίας 6/3/2017 (στο εξής η 

«Συµφωνία») µεταξύ της Stena Denmark (ως ο αγοραστής), και της Weco Shipping 

(ως ο πωλητής), µε σκοπό την απόκτηση του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Stena Weco. Σηµειώνεται ότι η Stena Bulk ήδη κατέχει το υπόλοιπο 50% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Stena Weco. 

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 υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

στοχευόµενης Stena Weco, εφόσον η Stena Bulk αποκτά τον αποκλειστικό της 

έλεγχο. 



Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της Stena Sphere, για το έτος 2015 

ανήλθε σε περίπου €[....].1 Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της στοχευόµενης Stena 

Weco για το έτος 2015 ήταν €[....]. 

Επιπλέον, τόσο η Stena Sphere, όσο και η στόχος Stena Weco διεξάγουν εµπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε την 

υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία, η µόνη εταιρεία της Stena Sphere που είχε 

πωλήσεις στην Κύπρο κατά το οικονοµικό έτος 2015/2016 ήταν η Stena Oil AB, η 

οποία πούλησε πετρέλαιο σε Κύπριους πελάτες, µε κύκλο εργασιών ύψους περίπου 

€[....]. Περαιτέρω, η στοχευόµενη Stena Weco για το 2016 είχε κύκλο εργασιών εντός 

της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ύψους €[....], ο οποίος προήλθε από 

µεταφορά [....].  

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 συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην 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. 

Στην προκειµένη περίπτωση, η στοχευόµενη Stena Weco δραστηριοποιείται στη 

λειτουργία δεξαµενόπλοιων MR, τα οποία µεταφέρουν προϊόντα πετρελαίου, 

βρώσιµα έλαια (όπως το φοινικέλαιο) και απλά χηµικά (όπως καυστική σόδα). 

Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι η Stena Weco δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά (Tramp Shipping) και όχι µε τακτικές θαλάσσιες 

µεταφορές (Liner Shipping). 

                                                        
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 [....]. 



Η Stena Bulk δραστηριοποιείται στη µεταφορά αργού πετρελαίου και διυλισµένων 

πετρελαιοειδών στη θάλασσα σε όλο τον κόσµο και προσφέρει αντίστοιχες 

υπηρεσίες µεταφοράς σε εταιρείες πετρελαίου και χηµικών, όπως επίσης σε 

ανεξάρτητους εµπορικούς οίκους. Περαιτέρω, η Stena Bulk ναυλώνει µερικά από τα 

δεξαµενόπλοια της, και σε πολύ περιορισµένο βαθµό, έχει επίσης χρησιµοποιήσει τα 

δεξαµενόπλοια της για τη µεταφορά φυτικών ελαίων. 

Οι δραστηριότητες της Stena Sphere εκτείνονται σε διάφορες δραστηριότητες, ήτοι: 

στα δροµολόγια πλοίων (ferry lines), τη ναυτιλία (shipping), τις υπεράκτιες 

γεωτρήσεις (offshore drilling), την ακίνητη ιδιοκτησία (property), τα οικονοµικά 

(finance), την ανακύκλωση (recycling), τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες (environmental 

services) και το εµπόριο (trade).  Όπως προκύπτει, η Stena δραστηριοποιείται και 

στη µεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαίου διύλισης (crude oil and refined 

petroleum) (βλ. Stena Bulk) αλλά και στην εµπορία πετρελαίου (bunker oil) (βλ. 

Stena Oil AΒ) και συνεπώς, είναι κάθετα δραστηριοποιηµένη. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ορίζονται ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας: (α) η αγορά 

υπηρεσιών θαλάσσιας µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και απλών χηµικών (easy 

chemicals), στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυτικά έλαια (vegoils) και (β) η αγορά 

εµπορίας πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική 

αγορά των δύο προαναφερόµενων σχετικών αγορών, ορίζεται η επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Stena Sphere, όσο και η στόχος Stena 

Weco διεξάγουν εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε την υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία η µόνη εταιρεία της Stena 

Sphere µε πωλήσεις στην Κύπρο κατά το οικονοµικό έτος 2015/2016 ήταν η Stena 

Oil AB. Πιο συγκεκριµένα, η Stena Oil ΑΒ πώλησε πετρέλαιο (Bunker oil- ήτοι 

οποιοδήποτε τύπο µαζούτ fuel oil που χρησιµοποιείται στα πλοία) σε Κύπριους 

πελάτες. Η στοχευόµενη Stena Weco το 2016 δραστηριοποιήθηκε εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε την µεταφορά [....]. 

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή καταλήγει ότι όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών 

θαλάσσιας µεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και απλών χηµικών (easy chemicals), 

στα οποία περιλαµβάνονται και τα φυτικά έλαια (vegoils), δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, εντός της 

Κύπρου.  



Η Επιτροπή σηµειώνει ότι δυνητικά µπορεί να προκύψει κάθετη σχέση µεταξύ των 

δραστηριοτήτων της Stena Weco και της Stena Sphere (µέσω της Stena Oil AB), 

καθότι η Stena Bulk µπορεί να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες θαλάσσιας µεταφοράς 

που προσφέρει η Stena Weco για να µεταφέρει προϊόντα πετρελαιοειδών στην 

Κύπρο. Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, το µερίδιο αγοράς της Stena Sphere στην εµπορία πετρελαίου στην 

Κύπρο είναι 0-5% και της Stena Weco στη αγορά θαλάσσιων µεταφορών προϊόντων 

πετρελαίου και απλών χηµικών (easy chemicals), στα οποία περιλαµβάνονται και τα 

φυτικά έλαια (vegoils) είναι 0-5% δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

δεν διαφαίνεται να επηρεάζει µε οποιοδήποτε τρόπο δυσµενώς την αγορά. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει 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.  

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 παρακώλησης του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

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

ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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 


