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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2017, από την εταιρεία KETER 

GROUP BV (στο εξής η «KETER»), 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 από την εταιρεία KETER αφορά την προτεινόµενη απόκτηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ABM Italia S.p.A. (στο εξής η «ABM») από τη 



KETER, µέσω της θυγατρικής της Corona Plastic (2016) S.r.L. (στο εξής η «Corona 

Plastic»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Corona Plastic, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Ιταλίας και είναι θυγατρική εταιρεία της KETER. Η εν λόγω 

εταιρεία αποτελεί εταιρεία όχηµα, η οποία ιδρύθηκε για σκοπούς πραγµατο-

ποίησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. 

• Η KETER που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Ολλανδίας και αποτελεί τη µητρική εταιρεία του οµίλου Keter. Οι δραστη-

ριότητες της KETER αφορούν το σχεδιασµό, την κατασκευή και την πώληση 

οικιακών καταναλωτικών προϊόντων, µε κύριο συστατικό τη ρητίνη (resin-

based products) στους τοµείς των επίπλων εξωτερικού χώρου και αναψυχής, 

οικιακών προϊόντων, οικιακών προϊόντων αποθήκευσης, προϊόντων DIY, κη-

πουρικής, φροντίδας κατοικίδιων και των παιδικών παιχνιδιών.  

Οι µέτοχοι της KETER αποτελούνται από […..]1. 
 

Η BC Partners είναι µια επενδυτική εταιρεία (private equity firm) η οποία 

εδρεύει στο Λονδίνο και η οποία εξειδικεύεται  στις εξαγορές (buy-outs), µε 

επίκεντρο τις αγορές της Ευρώπης και της Νότιας Αµερικής. Η BC Partners 

συµβουλεύει τα Ταµεία BC (BC Funds) τα οποία επενδύουν σε ένα ευρύ 

φάσµα τοµέων της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων του τοµέα των 

εστιατορίων, ταξιδιών, τηλεόρασης, γεωργίας, λιανικής πώλησης, 

φαρµακευτικής, εκδόσεων,  δορυφορικών επικοινωνιών, οικονοµικών 

πληροφοριών, επαγγελµατικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών και 

εργοστασιακών κατασκευών.  

• Η ABM που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Ιταλίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό, παραγωγή 

και προµήθεια προϊόντων (µε κύριο συστατικό τη ρητίνη) για την οργάνωση 

σπιτιού, µε επίκεντρο τις εσωτερικές λύσεις αποθήκευσης και (σε µικρότερο 

βαθµό) τα οικιακά είδη (housewares), τα οποία πωλούνται µέσω της επωνυ-

µίας (brand) KiS. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα 

της ιατρικής µε την παραγωγή και προµήθεια δοχείων ρητίνης µιας χρήσης 

για αιχµηρά και ειδικά νοσοκοµειακά απόβλητα (υπό την επωνυµία AP Medi-

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 



cal), και παρέχει υπηρεσίες χύτευσης µε έγχυση (injection moulding) σε τρί-

τους (µέσω της θυγατρικής της Plastitecnic). H εταιρεία ABM κατέχει επίσης 

µια µικρή γραµµή επαγγελµατικού ρουχισµού στην Ιταλία υπό την εµπορική 

επωνυµία Dblade. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2017, 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 10 Φεβρουαρίου 2017, ως 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 10 Φεβρουαρίου 2017, 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 ενώπιόν 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Αγοράς Μετο-

χών (Share Purchase Agreement) ηµεροµηνίας 5/12/2016 (στο εξής η «Συµφωνία») 

µεταξύ της […..], ως οι πωλητές, µε σκοπό την απόκτηση του 100% του µετοχικού 

κεφαλαίου της ΑΒΜ.  

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 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, 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 υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

στοχευόµενης εταιρείας ΑΒΜ, εφόσον η KETER αποκτά τον αποκλειστικό της 

έλεγχο. 



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 της KETER για το έτος 2015 ήταν 

περίπου €[…..] και της BC Partners (συµπεριλαµβανοµένης της KETER) περίπου 

€[…..], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της στοχευόµενης εταιρείας ΑΒΜ για το 

έτος 2015 ήταν περίπου €[…..]. 

Επιπρόσθετα, τόσο η BC Partners συµπεριλαµβανοµένου και της KETER, όσο και η 

στόχος ΑΒΜ διεξάγουν εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα, η BC Partners διεξήγαγε εµπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2015, 

µε κύκλο εργασιών περί τα €[…..]. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών της BC Partners 

πραγµατοποιήθηκε µέσω δραστηριοτήτων διαφόρων εταιρειών στις οποίες επενδύει 

το BC Funds, το οποίο συµβουλεύει η BC Partners. Η KETER διεξήγαγε εµπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2015, 

µε κύκλο εργασιών περίπου €[…..]. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών της KETER 

πραγµατοποιήθηκε από την προµήθεια, µεταξύ άλλων, κάδων  απορριµµάτων, 

καλαθιών για άπλυτα ρούχα, προϊόντων για τον καθαρισµό του σπιτιού, π.χ. 

κουβάδες, καθώς και µια σειρά από µαγειρικά σκεύη, συµπεριλαµβανοµένων  και 

δοχείων αποθήκευσης τροφίµων.  

Περαιτέρω, η στοχευόµενη ΑΒΜ διεξήγαγε εµπορικές δραστηριότητες εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2015, ύψους περίπου €[…..]. Ο 

εν λόγω κύκλος εργασιών πραγµατοποιήθηκε από την προµήθεια, µεταξύ άλλων, 

κάδων απορριµµάτων, καλαθιών για άπλυτα ρούχα, µαγειρικά σκεύη, δοχεία 

αποθήκευσης τροφίµων και προϊόντα καθαρισµού.  

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 ∆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. 

Στην προκειµένη περίπτωση, η στοχευόµενη ABM δραστηριοποιείται (α) στον 

σχεδιασµό, παραγωγή και προµήθεια προϊόντων (µε κύριο συστατικό τη ρητίνη) για 

την οργάνωση σπιτιού, µε επίκεντρο τις εσωτερικές λύσεις αποθήκευσης και (σε 

µικρότερο βαθµό) τα οικιακά είδη (housewares), τα οποία πωλούνται υπό την 

επωνυµία «KiS», (β) στον τοµέα της ιατρικής µε την παραγωγή και προµήθεια 

δοχείων ρητίνης µιας χρήσης για αιχµηρά και ειδικά νοσοκοµειακά απόβλητα, (υπό 

την επωνυµία AP Medical) καθώς επίσης (γ), στην παροχή υπηρεσιών χύτευσης µε 

έγχυση (injection moulding) σε τρίτους (µέσω της θυγατρικής της Plastitecnica). 

Επίσης, κατέχει µια µικρή γραµµή επαγγελµατικού ρουχισµού στην Ιταλία υπό την 

εµπορική επωνυµία «Dblade». 

Η KETER δραστηριοποιείται στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την πώληση 

οικιακών καταναλωτικών προϊόντων µε κύριο συστατικό τη ρητίνη (resin-based 

products) µε κατηγορίες προϊόντων στους τοµείς των επίπλων εξωτερικού χώρου και 

αναψυχής, οικιακών προϊόντων, οικιακών προϊόντων αποθήκευσης, προϊόντων DIY, 

κηπουρικής, φροντίδας κατοικίδιων και των παιδικών παιχνιδιών.  

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι τόσο η ABM όσο και η KETER, 

δραστηριοποιούνται στην αγορά παραγωγής µε ανάθεση (contract manufacturing). 

Συγκεκριµένα, η ABM µέσω της θυγατρικής της Plastitecnica παρέχει ανάθεση για 

την παραγωγή µέσω χύτευσης µε έγχυση για τρίτους (injection moulidng contract 

manufacturing services), […..]. Η KETER παρέχει µεµονωµένες υπηρεσίες µηχανικής 

επεξεργασίας (machining services) (π.χ. έγχυση ρητίνης) σε τρίτους, αναφορικά µε 

προϊόντα στα οποία η ΑΒΜ δεν δραστηριοποιείται (κυρίως έπιπλα εξωτερικού 

χώρου). 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ορίζονται ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας, (α) η προµήθεια 

λύσεων οικιακής οργάνωσης (home organization solutions), και (β) η παραγωγή 

λύσεων οικιακής οργάνωσης έπιπλα µε ανάθεση (contract manufacturing). 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά των δύο 

προαναφερόµενων σχετικών αγορών, ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 



Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, τόσο η BC Partners συµπεριλαµβανοµένου και της KETER, όσο και η 

στόχος ΑΒΜ διεξάγουν εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ιδιαίτερα, η  KETER, πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2015, ύψους περίπου €[…..], στην αγορά 

προµήθειας λύσεων οικιακής οργάνωσης (home organization solutions). 

Συγκεκριµένα οι πωλήσεις αφορούσαν την προµήθεια, µεταξύ άλλων, κάδων 

απορριµµάτων, καλαθιών για άπλυτα ρούχα, προϊόντων για τον καθαρισµό του 

σπιτιού, π.χ. κουβάδες, καθώς και µια σειρά από µαγειρικά σκεύη, 

συµπεριλαµβανοµένων  και δοχείων αποθήκευσης τροφίµων.  

Περαιτέρω, η στοχευόµενη ΑΒΜ πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2015, ύψους περίπου €[…..]. Ο 

εν λόγω κύκλος εργασιών αφορά την αγορά προµήθειας λύσεων οικιακής 

οργάνωσης (home organization solutions). Συγκεκριµένα οι πωλήσεις αφορούσαν 

την προµήθεια, µεταξύ άλλων, κάδων  απορριµµάτων, καλαθιών για άπλυτα ρούχα, 

µαγειρικά σκεύη, δοχεία αποθήκευσης τροφίµων και προϊόντα καθαρισµού.  

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης αλληλεπικαλύπτονται οριζόντια στην προµήθεια 

λύσεων οικιακής οργάνωσης (home organization solutions), εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Όσον αφορά την αγορά παραγωγή λύσεων οικιακής οργάνωσης και 

επίπλων µε ανάθεση (contract manufacturing), δεν προκύπτει οποιαδήποτε 

επικάλυψη εντός της Κύπρου. 

Τα µερίδια αγοράς της KETER και της ΑΒΜ αντίστοιχα ήταν 5-10% και 5-10%. Το 

συνδυασµένο µερίδιο των συµµετεχουσών επιχειρήσεων για την αγορά προµήθειας 

λύσεων οικιακής οργάνωσης (home organization solutions), όπως έχει καταγραφεί 

από την υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία, είναι της τάξης περίπου του 10-20%.  

Ως εκ τούτου, λόγω του οριακού συνδυασµένου µεριδίου αγοράς για την ύπαρξη 

επηρεαζόµενης αγοράς στη βάση του ορισµού του Παραρτήµατος Ι του Νόµου, η 

Επιτροπή θα προχωρήσει να αξιολογήσει την παρούσα πράξη συγκέντρωσης 

σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόµου. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 19 του Νόµου, κατά την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων εξετάζονται ένας 

αριθµός παραγόντων σε ότι αφορά την επηρεαζόµενη αγορά, όπως οι εναλλακτικές 

πηγές προµήθειας, η θέση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά, οι τάσεις 



προσφοράς και ζήτησης, η χρηµατοοικονοµική δύναµη των συµµετεχουσών 

επιχειρήσεων, τα συµφέροντα καταναλωτών και οι φραγµοί εισόδου.  

Στην προκειµένη περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην επηρεαζόµενη αγορά 

της προµήθειας λύσεων οικιακής οργάνωσης (home organization solutions), 

υφίστανται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας πληθώρα άλλων προµηθευτών οι 

οποίοι µπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές προµήθειας, οι συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις δεν διαφαίνεται να έχουν σηµαντική θέση σε σύγκριση µε τους 

ανταγωνιστές τους στην αγορά, και, δεδοµένης της πληθώρας εναλλακτικών 

προµηθευτών, οποιαδήποτε αύξηση στη ζήτηση προµήθειας λύσεων οικιακής 

οργάνωσης µπορεί να ικανοποιηθεί χωρίς οποιεσδήποτε συνέπειες. Επιπρόσθετα, 

σηµειώνεται ότι τα συµφέροντα των καταναλωτών δεν φαίνεται να επηρεάζονται 

ιδιαίτερα από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ενώ επίσης δεν φαίνεται να 

υφίστανται φραγµοί εισόδου. 

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

δεν διαφαίνεται να επηρεάζει µε οποιοδήποτε τρόπο δυσµενώς την αγορά. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η παρούσα 

συγκέντρωση δύναται να κηρυχτεί συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην 

αγορά, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 17 του Νόµου καθότι δεν παρακωλύει 

σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στη ∆ηµοκρατία ή σηµαντικό τµήµα 

αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης 

στην επηρεαζόµενη αγορά.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αυτά 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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