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 ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Απόφαση  ΕΠΑ: 7/2018 

                 Αρ. Φακέλου:  8.13.017.39 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Θέµα:  Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας Diapo Ltd από τη Foodlink (Cyprus) Ltd  

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς,  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 26 Φεβρουαρίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 29 ∆εκεµβρίου 2017, από την εταιρεία Foodlink (Cyprus) 

Ltd (στο εξής η «Foodlink»). 

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

αποκτήσει το […..]1% του µετοχικού κεφαλαίου της Diapo Ltd (στο εξής η «Diapo»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Foodlink (Cyprus) Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή 
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υπηρεσιών αποθήκευσης και διανοµής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, µε 

αποθήκες σε διάφορες πόλεις στην Κύπρο. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της 

Ελληνικής ∆ηµόσιας Εταιρείας Foodlink S.A. του οµίλου εταιρειών FDL, που παρέχει 

υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, 

Κύπρο και Βουλγαρία. Η µητρική εταιρεία του οµίλου, ήτοι η Foodlink A.E. είναι 

εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριων Αθηνών. 

• Η Diapo Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και δραστηριοποιείται στον κλάδο της διανοµής και 

αποθήκευσης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Η εν λόγω εταιρεία εξυπηρετεί την 

εφοδιαστική αλυσίδα εµπορικών εταιρειών, προσφέρει διαχείριση προϊόντων σε 

τέσσερις θερµοκρασιακές ζώνες, ήτοι κατάψυξης, συντήρησης, κλιµατισµού και 

περιβάλλοντος και έχει αποθηκευτικούς χώρους σε δύο (2) σηµεία στην Κύπρο.  

Στις 4 Ιανουαρίου 2018, 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 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 23 

Φεβρουαρίου 2018, 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 περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο 

«Νόµος») 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 

ηµεροµηνίας 28/11/2017 µεταξύ των P.M. Tseriotis Limited ως ο πωλητής και Foodlink ως ο 

αγοραστής (στο εξής η «Συµφωνία»). Η εν λόγω Συµφωνία προνοεί ότι αποτελεί µέρος µιας 

ευρύτερης συνδιαλλαγής στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η σύναψη και άλλων 

συµφωνιών.  
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Βάσει των προνοιών της Συµφωνίας, η Foοdlink θα εξαγοράσει […..]2.  

H Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη 

συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της 

συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του Νόµου, κατέληξε ότι η υπό εξέταση 

πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου, εφόσον θα 

επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της εταιρείας Diapo, καθότι ο αποκλειστικός της 

έλεγχος θα µεταφερθεί στη Foodlink. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο η κοινοποιηθείσα πράξη αποτελεί 

συγκέντρωση µείζονος σηµασίας στη βάση των προνοιών του άρθρου 3 του Νόµου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Foodlink 

ανήλθε στα €[…..]. Σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Foodlink 

A.E., ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου για το έτος 2016 ανήλθε στα 

€47.596.749. Κατά το 2016 ο συνολικός κύκλος εργασιών της Diapo ανήλθε στα €[…..].  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση δεν πληροί την 

πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α) του Νόµου καθώς ο κύκλος εργασιών της Diapo 

δεν ανέρχεται σε €3,5 εκατοµµύρια. Ως εκ τούτου, η παρούσα πράξη δεν αποτελεί 

συγκέντρωση µείζονος σηµασίας. 

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 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν µπορεί να θεωρηθεί µείζονος 

σηµασίας στη βάση του άρθρου 3 του Νόµου, καθότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

εν λόγω άρθρου.  

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου, η Επιτροπή οµόφωνα 

αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

του Νόµου. 

 
 
 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού. 
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