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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 48/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.30 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της V. M. Cavaway Limited από την The Alexandrion Holdings Ltd 

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: 11 Σεπτεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26/7/2019, από την εταιρεία The Alexandrion 

Holdings Ltd (στο εξής η «Alexandrion»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο 

εξής ο «Νόμος»). 

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

θα αποκτήσει το 51% των μετοχών της εταιρείας V.M. Cavaway Limited (στο εξής η 

«Cavaway»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Alexandrion που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

Alexandrion αποτελεί μητρική εταιρεία εντός του Ομίλου Alexandrion (στο 

εξής ο «Όμιλος»), με θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο, τη Ρουμανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Βραζιλία.  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών του εταιρειών στην 

παραγωγή αλκοολούχων ποτών και οίνων στη Ρουμανία, στη χονδρική 

διανομή και εμπορία αλκοολούχων ποτών και οίνων στη Ρουμανία, ενώ 

παράλληλα ασκεί και ορισμένες δευτερεύουσες δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την εμπορία καφέ, σοκολάτας και άλλων μη αλκοολούχων 

ποτών. Επιπρόσθετα δραστηριοποιείται στην παραγωγή σταφυλιών, τα 

οποία στη συνέχεια πωλούνται και χρησιμοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 

για την παραγωγή των οίνων της και στην κατοχή και εκμετάλλευση τίτλων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, η Alexandrion Foundation που αποτελεί 

μέλος του Ομίλου ιδρύθηκε το 2003 και έχει ως στόχο την ανάπτυξη και το 

συντονισμό έργων σε διάφορους τομείς όπως, τον πολιτισμό, τη νεολαία, τον 

αθλητισμό, την υγεία και την ανθρωπιστική βοήθεια. 

2. Η Cavaway που αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Η Cavaway είναι εισαγωγέας, χονδρέμπορος και λιανοπωλητής 

αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, όπως κρασί (αφρώδες και μη), 

σαμπάνια, μπύρα και οινοπνευματωδών ποτών όπως βότκα, τεκίλα, ρούμι, 

τζιν, λικέρ, μπράντι και ουίσκι. 

3. [………]1. 

Στις 29/7/2019, 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 16/8/2019, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

 
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 [....]. 

 



3 

 

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 9/9/2019, 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 Συμφωνίας Αγοράς και 

Πώλησης Μετοχών, ημερομηνίας 2/7/2019 (στο εξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της 

Alexandrion (ως η Αγοράστρια) και του κ. Βάσου Μωϋσέως (ως ο Πωλητής). Στη 

Συμφωνία, η οποία αφορά την απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Cavaway από την Alexandrion, [………]. 

Με την ολοκλήρωση της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, ο Πωλητής, ο οποίος ως 

προαναφέρεται, σήμερα αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της Cavaway, θα μεταβιβάσει 

στην Αγοράστρια το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Cavaway, με αποτέλεσμα η 

Alexandrion να κατέχει τελικά το 51% και ο Πωλητής το 49% του μετοχικού 

κεφαλαίου αυτής.  

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 

συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών, 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 θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης 

της Cavaway, της οποίας ο έλεγχος θα αποκτηθεί από την Alexandrion. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 
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Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Cavaway για το οικονομικό έτος 

2018 ανήλθε στο ποσό των €[………] και της Alexandrion στο ποσό των €[………].  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

άνω των €3,5 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος η 

Επιχείρηση Στόχος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους €[………] 

και η Alexandrion €[………].  

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 Δημοκρατία 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. 

Οι δραστηριότητες της Cavaway επικεντρώνονται στις εισαγωγές καθώς και στο 

λιανικό και χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη ποτών εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Στα αλκοολούχα ποτά που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας της 

Cavaway συγκαταλέγονται το κρασί (αφρώδες και μη), η σαμπάνια, η μπύρα, 

καθώς και οινοπνευματώδη ποτά όπως βότκα, τεκίλα, ρούμι, τζιν, λικέρ, μπράντι και 

ουίσκι. 

Οι δραστηριότητες της Alexandrion ανά το παγκόσμιο επικεντρώνονται, μεταξύ 

άλλων, στην παραγωγή και εμπορία αλκοολούχων ποτών και οίνων, τα οποία 

περιλαμβάνουν: (1) κονιάκ και άλλα μπράντι, (2) αποστάγματα φρούτων (fruit 

distillates), (3) βότκα, (4) λευκά και αρωματισμένα οινοπνευματώδη ποτά, (5) τζιν, (6) 

πικρά και λικέρ (bitters and liquers), (7) μη αφρώδες κρασί (still wine), (8) αφρώδες 
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κρασί (sparkling wine). 

Οι δραστηριότητες της Alexandrion στην Κύπρο αποτελούνται από μία συναλλαγή η 

οποία πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος και αφορούσε την πώληση, 

μέσω της θυγατρικής της The Alexandrion Spirits Ltd, προς κυπριακή εταιρεία, ενός 

φορτίου οινοπνευματωδών ποτών που η Alexandrion Grοup εξήγαγε στην Κύπρο. Η 

συγκεκριμένη συναλλαγή  αφορούσε τα προϊόντα Alexandrion 5*, Alexandrion 7* και 

Cava D’Oro, τα οποία, σύμφωνα με την κοινοποίηση, εμπίπτουν στην δευτερεύουσα 

κατηγορία κονιάκ και άλλα μπράντι. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται οι ακόλουθες 

αγορές: 

i. 1) χονδρική αγορά και 2) λιανική αγορά κρασιού 

ii.  1) χονδρική αγορά και 2) λιανική αγορά οινοπνευματωδών ποτών 

iii. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στην ίδια 

σχετική αγορά και ως εκ τούτου προκύπτει οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων 

τους. Σύμφωνα με στοιχεία της κοινοποίησης, η Αγοράστρια εταιρεία Alexandrion, 

μέσω της θυγατρικής της The Alexandrion Spirits Ltd, δραστηριοποιήθηκε εντός της  

Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το 2018, πραγματοποιώντας κύκλο εργασιών ύψους 

€[………] στη χονδρική πώληση οινοπνευματωδών ποτών. Οι πωλήσεις της 

Cavaway στη χονδρική αγορά οινοπνευματωδών ποτών ανήλθαν στο ποσό των 

€[………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τη κοινοποίησης, όσον αφορά τη χονδρική αγορά 

οινοπνευματωδών ποτών, βάσει Έκθεσης Αγοράς αλκοολούχων ποτών που 

λαμβάνει υπόψη την ποσότητα πωλήσεων το 2018, το μερίδιο αγοράς της Cavaway 

ανέρχεται σε [0-5]%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Alexandrion είναι αμελητέο, εφόσον 

προέρχεται αποκλειστικά από τη μία και μοναδική μέχρι σήμερα δραστηριότητα της 

στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία καταλήγει ότι δεν προκύπτει επηρεαζόμενη 

αγορά σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου στην παρούσα πράξη 
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συγκέντρωσης δεδομένου ότι, τα μέρη δεν έχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς το 

οποίο να ξεπερνά το 15%, και ως εκ τούτου δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά 

στη χονδρική αγορά οινοπνευματωδών ποτών. 

Επιπρόσθετα, υφίστανται ορισμένες πιθανές κάθετες σχέσεις μεταξύ της Alexandrion 

και της Cavaway δεδομένου ότι η Αγοράστρια δραστηριοποιήθηκε εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στη χονδρική αγορά οινοπνευματωδών ποτών, ενώ η 

Cavaway είναι χονδρέμπορος και λιανοπωλητής των εν λόγω προϊόντων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η 

Αγοράστρια θα μπορεί να προμηθεύει τα προϊόντα της στην Cavaway με στόχο τη 

λιανική πώληση τους.  

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Cavaway στη λιανική αγορά οινοπνευματωδών 

ποτών ανήλθαν στο ποσό των €[………]. Το σύνολο της αγοράς, όπως αναφέρουν οι 

συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, με βάση έρευνα της IWSR, ανήλθε το 

2018 στο ποσό των €[………]. 

Από τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία με την κοινοποίηση, το 

συνολικό μερίδιο της Cavaway στη λιανική πώληση οινοπνευματωδών ποτών είναι 

[0-5]%. Επαναλαμβάνεται ότι το μερίδιο αγοράς της Alexandrion στη χονδρική αγορά 

οινοπνευματωδών ποτών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αμελητέο. 

Επομένως, με βάση τα όσα αναφέροντα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η προτεινόμενη 

πράξη συγκέντρωσης δεν δύναται να οδηγήσει σε οποιεσδήποτε επηρεαζόμενες 

αγορές σύμφωνα με το Παράρτημα I (3)(β) του Νόμου και το σχετικό όριο ύψους 

25% στις περιπτώσεις κάθετων σχέσεων. Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν γειτονικές 

σχέσεις στην παρούσα συγκέντρωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, 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. 
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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 


