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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών USG Manufacturing Worldwide Ltd και Boral Middle 

East FZE από τη Gerb. Knauf KG, μέσω της Knauf International GmbH. 

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: 17 Δεκεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 8 Νοεμβρίου 2019, εκ μέρους της Knauf 

International GmbH (εφεξής η «Knauf International»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 

USG Manufacturing Worldwide Ltd (εφεξής η «USG Manufacturing») και Boral Middle 

East FZE (εφεξής η «Boral Middle East») και οι δύο μαζί (εφεξής ο «Στόχος»)  από τη 

Gerb. Knauf KG (εφεξής η «Knauf»), μέσω της Knauf International. Οι συμμετέχουσες 

στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η Knauf International που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Γερμανίας και είναι θυγατρική της Gerb. Knauf KG. Η εν λόγω 

εταιρεία είναι ενεργή ως διαχειριστική μητρική οντότητα χωρίς οποιεσδήποτε 

δικές της δραστηριότητες.  

Η Gerb. Knauf KG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γερμανίας και αποτελεί μητρική εταιρεία του ομίλου Knauf. Ο εν 

λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών προϊόντων 

(building products), οικοδομικού εξοπλισμού και οικοδομικών εργαλείων 

(construction equipment and tools). 

2. Η USG Manufacturing που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη  σύμφωνα με 

τους νόμους των Νησιών Καϋμάν και η Boral Middle East FZE που είναι 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων, αποτελούν τον Στόχο στην εν λόγω πράξη.  

Ο Στόχος  δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας οικοδομικών υλικών 

(building materials), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μεταλλικών 

προφίλ (metal profiles), αρθρωτών ψευδοροφών συμπεριλαμβανομένων και 

ανοιχτών ψευδοροφών (modular suspended ceilings including open 

suspended ceilings) και πλακών επένδυσης (sheathing boards – προϊόντων 

Securock). 

Στις 11 Νοεμβρίου 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 29 Νοεμβρίου 2019, 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 16 Δεκεμβρίου 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 
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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 εφαρμογής 

(Implementation Agreement), (εφεξής η «Συμφωνία»)  ημερομηνίας 24 Αυγούστου 

2019. Βάσει της Συμφωνίας, η Knauf θα αποκτήσει έμμεσα, μέσω της Knauf 

International, το 100% των μετοχών της USG Manufacturing και της Boral Middle 

East (Στόχος) από την USG Boral Building Products Pte Ltd και την USG Boral 

Building Products Sdn. 

Η Knauf θα αποκτήσει βάσει της Συμφωνίας μέσω της Knauf International το 100% 

των μετοχών και τον αποκλειστικό έλεγχο του Στόχου.  

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 πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης του Στόχου, σε αποκλειστικό έλεγχο της από την Knauf. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2018 

του Αγοραστή ανήλθε γύρω στα €[………]1. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών του Στόχου για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω στα €[………]. Στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Knauf όσο και ο Στόχος, δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 
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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Ο κύκλος εργασιών της Knauf στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 

2018 ανήλθε γύρω στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών του Στόχου στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω στις €[………]. 

 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 μια 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. 

Η Knauf δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών προϊόντων (building 

products), οικοδομικού εξοπλισμού και οικοδομικών  εργαλείων (construction 

equipment and tools).  

O Στόχος δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας οικοδομικών υλικών 

(building materials), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μεταλλικών προφίλ 

(metal profiles), αρθρωτών ψευδοροφών συμπεριλαμβανομένων και ανοιχτών 

ψευδοροφών (modular suspended ceilings including open suspended ceilings) και 

πλακών επένδυσης (sheathing boards – προϊόντων Securock).  

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση και τα δύο μέρη δραστηριοποιούνται στην 

πώληση (α) αρθρωτών λύσεων ψευδοροφής (modular suspended ceiling solutions), 

(β) μεταλλικών προφίλ (metal profiles) και (γ) εξωτερικής επένδυσης (exterior 

cladding) στην Κύπρο.  

Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η Επιτροπή, καταλήγοντας, ορίζει τη σχετική αγορά για σκοπούς 

εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως την αγορά της διανομής (α) 

συστημάτων αρθρωτών ψευδοροφών συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών 

ψευδοροφών (modular suspended ceiling systems (including open suspended 
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ceilings) (β) μεταλλικών προφίλ (metal profiles) και (γ) εξωτερικής επένδυσης 

(exterior cladding). 

 Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη υπό της 

Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχή για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών καθότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις 

ίδιες αγορές και στο ίδιο επίπεδο στην Κυπριακή Δημοκρατία, ήτοι της πώλησης (α) 

συστημάτων αρθρωτών ψευδοροφών συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών 

ψευδοροφών (modular suspended ceiling systems (including open suspended 

ceilings) (β) μεταλλικών προφίλ (metal profiles) και (γ) εξωτερικής επένδυσης 

(exterior cladding).  

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 

διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στη σχετική αγορά της διανομής στην 

Κύπρο: 

 (α) συστημάτων αρθρωτών ψευδοροφών συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών 

ψευδοροφών (modular suspended ceilings including open suspended ceilings), ο 

Στόχος κατέχει μερίδιο το οποίο ανέρχεται στο [10-20%].  Η Knauf κατέχει μερίδιο το 

οποίο ανέρχεται στο [5-10%].  Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών στην 

Κύπρο στην αγορά στην εν λόγω σχετική αγορά ανέρχεται στο [10-20%].   

(β) μεταλλικών προφίλ (metal profiles), ο Στόχος κατέχει μερίδιο το οποίο ανέρχεται 

στο [0-5%].  Η Knauf κατέχει μερίδιο το οποίο ανέρχεται στο [40-50%].  Το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών στην Κύπρο στην αγορά στην εν λόγω 

σχετική αγορά ανέρχεται περίπου στο [40-50%].   

(γ) εξωτερικής επένδυσης (exterior cladding), ο Στόχος κατέχει μερίδιο το οποίο 

ανέρχεται στο [0-5%]. Η Knauf κατέχει μερίδιο το οποίο ανέρχεται στο [20-30%]. Το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών στην Κύπρο στην αγορά στην εν λόγω 

σχετική αγορά ανέρχεται στο [20-30%]. 
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Όπως έχουν δηλώσει τα εμπλεκόμενα μέρη της συγκέντρωσης  τα μερίδια αγοράς 

που αναφέρονται πιο πάνω υπολογίστηκαν με βάση στοιχεία που είναι διαθέσιμα 

στην Knauf, την αξιολόγηση της Κυπριακής αγοράς και τη γενική αντίληψη και 

εμπειρία στην αγορά από εργοδοτούμενους της Knauf στην Κύπρο.  

Με βάση τα πιο πάνω, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών 

στις προαναφερόμενες σχετικές αγορές υπερβαίνει του ορίου του 15% που καθορίζει 

η παράγραφος 1(α) του Παραρτήματος Ι του Νόμου, και ως εκ τούτου προκύπτει 

επηρεαζόμενη αγορά. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς το συμβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά στις πιο πάνω επηρεαζόμενες αγορές, στη βάση του 

άρθρου 19 του Νόμου. 

Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κοινοποιηθείσας πράξης 

συγκέντρωσης, άντλησε επίσης καθοδήγηση από τις Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του 

Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων2 (στο εξής οι 

«Κατευθυντήριες γραμμές»). 

H Επιτροπή στη βάση του άρθρου 19 του Νόμου προχώρησε στην ανάλυση των 

κριτηρίων συμβατότητας αναφορικά με την κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης 

ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα θέση 

της αγοράστριας εταιρείας στις τρεις προαναφερόμενες επηρεαζόμενες αγορές. 

Η Επιτροπή εξέτασε τη χρηματοοικονομική δύναμη των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας,  τη θέση των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην αγορά, τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης, την πιθανή ύπαρξη 

φραγμών εισόδου και τα συμφέροντα καταναλωτών.  

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 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

 

2
 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 
31/03). 
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ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

Η προτεινόμενη πράξη δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μονομερή 

αποτελέσματα (unilateral effects) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε ουσιαστικό 

περιορισμό του ανταγωνισμού ενόψει κυρίως των πιο κάτω: 

(α) αναφορικά με τη σχετική αγορά της διανομής συστημάτων αρθρωτών 

ψευδοροφών συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών ψευδοροφών (modular 

suspended ceilings including open suspended ceilings), το συνδυασμένο μερίδιο 

αγοράς [10-20%] λαμβανομένων των πολλών ανταγωνιστών οι οποίοι 

ανταγωνίζονται. Αναφορικά με την αγορά της διανομής μεταλλικών προφίλ (metal 

profiles) η προσθήκη του μεριδίου που κατέχει ο Στόχος το οποίο ανέρχεται στο [0-

5%] αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση  στο συνδυασμένο μερίδιο των εμπλεκομένων 

μερών. Αναφορικά με την αγορά της διανομής εξωτερικής επένδυσης (exterior 

cladding) η προσθήκη του μεριδίου που κατέχει ο Στόχος το οποίο ανέρχεται στο [0-

5%] αντιστοιχεί σε μικρή αύξηση  στο συνδυασμένο μερίδιο των εμπλεκομένων 

μερών. 

(β) Τα εμπλεκόμενα μέρη όπως αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν να δέχονται 

ουσιαστική ανταγωνιστική πίεση από αριθμό ανταγωνιστών μετά την προτεινόμενη 

πράξη,  

(γ) Δεν υπάρχουν φραγμοί για είσοδο σε καμία από τις υπό εξέταση αγορές.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η προτεινόμενη πράξη παρόλη 

την οριζόντια επικάλυψη δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε ανησυχία για τον 

ανταγωνισμό στις υπό εξέταση αγορές στην Κύπρο. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

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

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, 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 
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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 


