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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

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

12/05/2021, από τις εταιρείες Letterone Investment Holdings SA (στο εξής η «Letterone 

Investment») και Blantyre Capital Ltd (στο εξής η «Blantyre») (στο εξής και οι δύο μαζί οι 

«Αγοράστριες»), 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, οι Αγοράστριες εταιρείες 

μέσω της CreditorCo, εταιρείας ειδικού σκοπού, θα αποκτήσουν την ευρωπαϊκή επιχείρηση της 

Ascendis Health Ltd (στο εξής η «Επιχείρηση-Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Letterone Investment Holdings SA, που είναι μία ιδιωτική επιχείρηση επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου, με έδρα της το Λουξεμβούργο. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται 



κυρίως στους τομείς της φροντίδας υγείας, τηλεπικοινωνιών και τεχνολογία και 

λιανεμπόριο. Ειδικότερα, η  LetterOne Investment Holdings SA κάνει επενδύσεις στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, μέσω της L1 Technology, στον υγειονομικό 

τομέα μέσω της L1 Health και στον τομέα του λιανεμπορίου μέσω της L1 Retail. Η 

LetterOne Treasury διαχειρίζεται τη ρευστότητα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις της 

LetterOne Investment Holdings SA.. 

2. Η Blantyre Capital Limited που είναι επενδυτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο όμιλος Blantyre επικεντρώνεται στη 

συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες για την επανέναρξη καλών επιχειρήσεων με 

προσωρινά οικονομικά προβλήματα. 

3. Η CreditorCo που θα είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί, θα 

ελέγχεται από τις Letterone Investment Holdings SA και Blantyre Capital Ltd και θα είναι η 

Άμεση Αποκτώσα Επιχείρηση στην παρούσα συναλλαγή. 

4. Επιχείρηση-Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν η ευρωπαϊκή 

επιχείρηση της Ascendis Health Ltd, η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες: (α) την 

Remedica Ltd, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση υψηλής 

ποιότητας, ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη 

χρήση, (β) την Farmalider, S.A., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Ισπανίας, η οποία δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή 

φαρμακευτικών προϊόντων, (γ) την Sun Wave Pharma, επιχείρηση η οποία επικεντρώνεται 

κυρίως στη Ρουμανική αγορά και αποτελείται από δύο εταιρείες: 

(i) Ascendis Wellness SRL η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα τη 

Ρουμανία. Η Ascendis  Wellness διανέμει κυρίως συμπληρώματα διατροφής στην 

αγορά της Ρουμανίας. 

(ii) SunWave Pharma International Ltd (πρώην Remedica IP Limited), εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία 

ειδικεύεται στη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και 

άλλων συναφών προϊόντων. 

Στις 18/05/2021, η 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 28/5/2021, 

όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

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

της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε στην Επιτροπή 

γραπτή έκθεση με ημερομηνία 3/6/2021 στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως 

προς τη συμβατότητά ή μη, 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 το 

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

πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση του Restructuring Support Agreement 

ημερομηνίας 11 Μαΐου 2021, μεταξύ της ASCENDIS HEALTH LIMITED (the Parent), THE 

COMPANIES LISTED IN PART A OF SCHEDULE 1 (the Ascendis Parties), THE ENTITIES 

LISTED IN PART B OF SCHEDULE 1 (the L1B Lenders) (στο εξής η «Συμφωνία»). 

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οικονομικού χρέους του ομίλου Ascendis Health, η LetterOne 

Investment Holdings και η Blantyre, ως οι μεγαλύτεροι δανειστές του ομίλου Ascendis Health, θα 

συστήσουν μία εταιρεία, την CreditorCo, με σκοπό την απόκτηση της Επιχείρηση-Στόχου. Δυνάμει 

των όρων της Συμφωνίας, η CreditorCo θα αποκτήσει την Επιχείρηση-Στόχο. 

  

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 υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Επιχείρησης -Στόχου 

και η Letterone Invesment Holdings S.A. και η Blantyre Capital Limited, μέσω της Creditor Co, θα 

αποκτήσουν τον αποκλειστικό έλεγχο. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 

3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο 

μείζονος σημασίας.  

 



Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 για την κάθε μία. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος της LetterOne ανέρχεται στο ποσό 

των περίπου €[………]1 , της Blantyre για το οικονομικό έτος 2020 περίπου στα €[………] και η 

Επιχείρηση-Στόχος για το ίδιο έτος πραγματοποίησε ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 

€[………], τα €[………] προήλθαν από την Remedica, τα €[………] από την Sun Wave business 

και τα €[………] από την Farmalider.  

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο, της LetterOne κατά το 2019 ανήλθε στα €[………]. Η Blantyre 

[………]. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Επιχείρησης-Στόχου για το ίδιο έτος ήταν 

€[………], εκ των οποίων οι €[………] προήλθαν από την Remedica Ltd και την ανάπτυξη, 

παραγωγή και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ οι €[………] προήλθαν από την Ascendis 

Wellness και τη διανομή κυρίως συμπληρωμάτων διατροφής. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, 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. 

Η LetterOne Investments Holdings έχει επενδύσεις στον τομέα κτηνιατρικών υπηρεσιών και σε 

άλλες υπηρεσίες υγείας και ευεξίας κατοικίδιων ζώων, στην παροχή χρηματοδοτικών λύσεων σε 

εταιρείες βιοεπιστημών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης, στο 

λιανεμπόριο προϊόντων σε θέματα υγείας και ευεξίας (ήτοι πώληση βιταμινών, βοτάνων, και 

συμπληρωμάτων διατροφής) και στη λιανική πώληση τροφίμων, στις τηλεπικοινωνίες και στον 

τομέα ενέργειας. 

 

Αναφορικά με την Blantyre, τα μέρη σημειώνουν ότι η Blantyre Capital και τα συνδεδεμένα της 

ταμεία (affiliated funds) κατέχουν μεν δικαιώματα ελέγχου(controlling stakes) σε εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων (real estate), αναψυχής, ηλεκτρονικών, κατασκευής, 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φροντίδας σε σπίτια (care home businesses), 

αλλά καμία από τις επενδύσεις της δεν έχει παρουσία εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Για τους σκοπούς, της υπό εξέταση συγκέντρωσης, η σχετική αγορά δύναται να περιοριστεί στις 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Remedica, καθώς αντιπροσωπεύει τη συντριπτική 

πλειοψηφία των κυπριακών εσόδων της Επιχείρησης-Στόχου ([………]). 

 

 
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 [....]. 



Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς και σχετική 

νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως 

σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά (α) προμήθειας γενόσημων συνταγογραφούμενων 

φαρμακευτικών προϊόντων, (β) προμήθειας γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς 

συνταγογράφηση (OTC) και (γ) προμήθειας συμπληρωμάτων διατροφής. Οποιοσδήποτε 

περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

παρούσας πράξης. 

Η γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, στην υπό εξέταση υπόθεση, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να προκύπτει ούτε κάθετη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων. 

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 τη σημαντική παρακώληση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού 

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

ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν 

υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες 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 


