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Ηµεροµηνία απόφασης: 25 Ιουλίου 2018                                                                                  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2018, από την εταιρεία Sidel 

Participations SAS (στο εξής η «Sidel»), 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 την εξαγορά από την Sidel του 100%  του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας PET Engineering S.r.l. (στο εξής η «PET Engineering/ 

Στόχος»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 



2 

 

1. Η Sidel που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Γαλλίας και ανήκει στον όµιλο εταιρειών Tetra Laval Group (εφεξής ο 

Όµιλος «TLG»), ενός ιδιωτικού διεθνούς οµίλου εταιρειών µε παγκόσµιες 

δραστηριότητες.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όµιλος TLG αποτελείται από τις 

εξής βιοµηχανικές οµάδες: την DeLaval η οποία αναπτύσσει, κατασκευάζει 

και προωθεί εξοπλισµό και ολοκληρωµένες λύσεις για παραγωγή γάλακτος 

και κτηνοτροφία διεθνώς, την Tetra Pak, η οποία δραστηριοποιείται στην 

επεξεργασία και συσκευασία τροφίµων και τη Sidel η οποία είναι ένας διεθνής 

προµηθευτής εξοπλισµού και λύσεων και συγκεκριµένα µηχανών 

µορφοποίησης µε τάνυση για εµφύσηση µπουκαλιών τερεφθαλικού 

πολυαιθυλενίου και γέµισµα µηχανών για πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια 

και τενεκεδάκια.  

2. Η PET Engineering που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους τη Ιταλίας. Η PET Engineering ειδικεύεται στη δηµιουργία νέων 

και καινοτόµων σχεδίων για µπουκάλια τερεφθαλικού πολυαιθυλένιου 

(«PET»), ως επίσης στη µηχανολογία καλουπιών για την παραγωγή 

µπουκαλιών PET βάσει τέτοιων σχεδίων.   

Στις 27 Ιουνίου 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 εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 6 Ιουλίου 2018, 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 24 Ιουλίου 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 Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 
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Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Πώλησης και 

Αγοράς (Sale and Purchase Agreement) (εφεξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 

11/06/2018, µεταξύ ενός φυσικού προσώπου, ως ο πωλητής και της εταιρείας Sidel, 

ως η αγοράστρια. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στη Συµφωνία, η Sidel 

αναµένεται να αποκτήσει  ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  PET 

Engineering από τον πωλητή.  

 
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, και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται 

στο εν λόγω άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(1)(ιι) του Νόµου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της PET Engineering, της οποίας ο έλεγχος θα αποκτηθεί από την 

Sidel. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

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

κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το έτος 2017 της 

Sidel, ήταν €[………]1 και της PET Engineering, ήταν €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

άνω των €3,5 εκατοµµυρίων. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών για το έτος 2017 του 

Οµίλου TLG και της Sidel εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ανήλθε στα €[………] 

και €[………] αντίστοιχα, ενώ της PET Engineering ανήλθε στα €[………]. 

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 

                                                        
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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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. 

Η Sidel είναι ένας διεθνής προµηθευτής εξοπλισµού και λύσεων και συγκεκριµένα 

µηχανών µορφοποίησης µε τάνυση (stretch blow moulding machines ή «SBM») για 

εµφύσηση µπουκαλιών PET και γέµισµα µηχανών για πλαστικά και γυάλινα 

µπουκάλια και τενεκεδάκια.  

 

Η κύρια δραστηριότητα της PET Engineering είναι ο σχεδιασµός καινοτόµων 

µπουκαλιών PET για τους πελάτες της, η µηχανολογική ανάπτυξη και προµήθεια των 

καλουπιών που απαιτούνται για να παραχθούν τα µπουκάλια PET βάσει ενός τόσο 

καινοτόµου σχεδιασµού, καθώς και η εγκατάσταση των καλουπιών αυτών επί των 

µηχανών µορφοποίησης µε τάνυση (SBM), οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή µπουκαλιών PET. 

 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται (α) η προµήθεια 

καλουπιών µορφοποίησης PET και η παροχή υποβοηθητικών υπηρεσιών ως προς 

την προµήθεια τους και (β) η προµήθεια µηχανών µορφοποίησης µε τάνυση για 

εµφύσηση µπουκαλιών ΡΕΤ (SBM) και η παροχή σχετικών υπηρεσιών µετά την 

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

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η Sidel όσο και η PET Engineering 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η συγκέντρωση 

δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία οποιασδήποτε οριζόντιας 

αλληλοεπικάλυψης µεταξύ των δραστηριοτήτων των µερών.  
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην παρούσα συγκέντρωση προκύπτει 

κάθετη σχέση, αφού οι συµµετέχουσες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα 

του εµπορίου καθότι, η Sidel δραστηριοποιείται στην κατασκευή των µηχανών SBM 

στις οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα καλούπια µορφοποίησης PET του 

Στόχου. Εποµένως, βρίσκονται σε δυνητική σχέση προµηθευτή-πελάτη µεταξύ τους.  

Επιπρόσθετα, η σχέση των δύο δραστηριοτήτων δύναται να είναι και γειτονική καθώς 

οι πελάτες που αγοράζουν τις µηχανές τις οποίες κατασκευάζει η Sidel δύνανται να 

αγοράζουν και τα καλούπια τα οποία παράγει η PET Engineering. Εντούτοις, το 

µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων είναι µικρότερο από το 25%, όριο 

που θέτει ο Νόµος για να αποτελεί η σχετική αγορά επηρεαζόµενη.  

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. 

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.  
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