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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 5 Αυγούστου 2009, της εταιρείας ATHINODOROU BROS
SUPER BETON LTD (εφεξής η «ATHINODOROU BROS») για την απόκτηση ελέγχου επί των εταιρειών Athinodorou Beton
Ltd (εφεξής η «υπό εξαγορά εταιρεία 1»), Athinodorou Beton-Transport Ltd (εφεξής η «υπό εξαγορά εταιρεία 2») και
Athinodorou Beton-Estates Ltd (εφεξής η «υπό εξαγορά εταιρεία 3»). Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση αφορά την εξαγορά
από μέρους της εταιρείας ATHINODOROU BROS του 38% του μετοχικού κεφαλαίου των υπό εξαγορά εταιρειών που κατέχει
η πωλήτρια εταιρεία C.C.C. Building Materials Limited και του 12% του μετοχικού κεφαλαίου των υπό εξαγορά εταιρειών που
κατέχει η πωλήτρια εταιρεία Λατομεία Λατούρος Λτδ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία ATHINODOROU BROS ήδη κατέχει το 50%
του μετοχικού κεφαλαίου των υπό εξαγορά εταιρειών.
Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:
α) Η εταιρεία ATHINODOROU BROS είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον
περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, το Φεβρουάριο του 1987. Το Φεβρουάριο του 2002, η εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια. Οι
κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η κατοχή επενδύσεων, περιλαμβανομένων τοκοφόρων δραστηριοτήτων, ήτοι
επενδύσεων σε εταιρείες του συγκροτήματος.
Οι θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες εταιρείες της δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές και κυρίως στη λατόμευση και
επεξεργασία σκύρων και άμμου, στις μεταφορές αδρανών υλικών, την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και την
παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.
β) Οι υπό εξαγορά εταιρείες Athinodorou Beton Ltd, Athinodorou Beton-Estates Ltd και Athinodorou Beton-Transport Ltd είναι
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένες σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Οι εταιρείες
δραστηριοποιούνται -με τη σειρά που αναγράφονται- στις αγορές της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος στην
πόλη και επαρχία Πάφου, της ενοικίασης βιομηχανικών ακινήτων και της μεταφοράς αδρανών υλικών και τσιμέντου.
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Αναφορικά με την εταιρεία Athinodorou Beton-Transport Ltd σημειώνεται ότι κατέχει στόλο [.....]* φορτηγών εκ των οποίων τα
[.....] είναι σιλοφόρα και εξυπηρετούν τη μεταφορά χύμα τσιμέντου και το [.....] τη μεταφορά αδρανών υλικών. Αποκλειστικός
πελάτης της εταιρείας είναι η εταιρεία Athinodorou Beton Ltd.
Αναφορικά με την εταιρεία Athinodorou Beton-Estates Ltd σημειώνεται ότι ενοικιάζει τα βιομηχανικά της ακίνητα μόνο στην
εταιρεία Athinodorou Beton Ltd.
Η κοινοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 5 Αυγούστου 2009,
από την υπόχρεα προς κοινοποίηση επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13(2) του περί Ελέγχου των
Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής ο «Νόμος»). Ολοκληρωμένα τα στοιχεία του
Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου παρελήφθησαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2009.
Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 11 Αυγούστου 2009, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της
κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13(3) του
Νόμου, στις 21 Αυγούστου 2009.
Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του Νόμου και κατέθεσε εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης γραπτή έκθεση στις 23 Σεπτεμβρίου 2009,
στην οποία κατέγραψε την αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την
ανταγωνιστική αγορά.
Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων,
διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που
περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης αλλά και στη βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω, ασκώντας τις
εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και ενεργώντας βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος
προβλέπει, αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης υπό το πρίσμα της ορθής ερμηνείας
των σχετικών νομοθετικών διατάξεων ως ακολούθως:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η αγοράστρια εταιρεία ήδη κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου κάθε μίας
από τις υπό εξαγορά εταιρείες και η πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιείται με την απόκτηση ελέγχου στο υπόλοιπο 50%
του μετοχικού κεφαλαίου των υπό εξαγορά εταιρειών. Η προτεινόμενη συγκέντρωση υπογράφηκε από τα μέρη στις 30
Ιουλίου 2009, ενώ η κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης προς την Υπηρεσία πραγματοποιήθηκε εντός της κατά το Νόμο
ορισθείσας προθεσμίας.
Σκοπός της συγκέντρωσης είναι η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των υπό εξαγορά εταιρειών από την
εταιρεία ATHINODOROU BROS.
Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, εν πρώτοις, η «έννοια της
συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου. Η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού
προέβη στην αξιολόγησή τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, κατέληξε ότι
η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 4(1)(β) του Νόμου με την απόκτηση ελέγχου, καθότι
στη συγκέντρωση πραγματοποιείται μεταβολή τέτοια που πράγματι επιφέρει αλλαγή στην άσκηση του ελέγχου μιας
επιχείρησης ως η έννοια καθορίζεται στο άρθρο 4(1)(β) του Νόμου.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα εξής στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από την έρευνα της Υπηρεσίας
καθώς και την Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ)
αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων: 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 [....].

(2008/C 95/01) Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, [2008], Ε.Ε. C 95/1.
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•

Στη βάση του κοινοτικού δικαίου, αλλά και του εθνικού δικαίου, η κοινοποιηθείσα πράξη μεταβολής του ελέγχου συνιστά
συγκέντρωση υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Κανονισμού Συγκεντρώσεων Αρ. 139/2004 και στο Νόμο
όπως κάθε μεταβολή του αποκλειστικού ελέγχου σε κοινό ή και αντίστροφα. Οι μεταβολές αυτές ελέγχονται κάτω από τη
νομοθεσία περί ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων καθώς έχουν διαρθρωτικά αποτελέσματα στο μέτρο που
αυξάνεται ή μειώνεται ο αριθμός των ελεγχουσών επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη
δράση της ελεγχόμενης επιχείρησης.

•

Στα στοιχεία που απέστειλε η εξαγοράζουσα εταιρεία κατόπιν ερωτηματολογίου της Υπηρεσίας της Επιτροπής
αναφέρεται ότι οι αποφάσεις των υπό εξαγορά εταιρειών λαμβάνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια τους, τα οποία
αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία πέντε (5) μέλη διορίζονται από την ATHINODOROU BROS, τέσσερα
(4) από την πωλήτρια εταιρεία C.C.C. Building Materials Limited και δύο (2) από την πωλήτρια εταιρεία Λατομεία
Λατούρος Λτδ.

•

Από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των εταιρειών δεν διαφαίνεται να υπερισχύει κανενός η ψήφος αλλά και ούτε
διαφαίνεται να υπήρξε καμία διαφωνία, καθώς οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Περαιτέρω, για το λόγο ότι η
εταιρεία Λατομεία Λατούρος Λτδ ανήκει κατά 50% του μετοχικού της κεφαλαίου στην εταιρεία C.C.C. Building Materials
Limited, διατηρούνται αμφιβολίες εάν και κατά πόσο η εταιρεία ATHINODOROU BROS δύναται να κατέχει τον έλεγχο
των τριών υπό εξαγορά εταιρειών παρά το γεγονός ότι κατέχει το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου και πέντε (5) από
τα έντεκα (11) μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου.

•

Επιπρόσθετα, η Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του
κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, 2 αναφέρει:
«(76) Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει συλλογική δράση εκ των πραγμάτων, εφόσον υπάρχουν
ισχυρά κοινά συμφέροντα μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργήσουν ο ένας
εναντίον του άλλου κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την κοινή επιχείρηση....
(77) Ενδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη τέτοιων κοινών συμφερόντων είναι ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης μεταξύ των
ιδρυτικών εταιρειών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της κοινής επιχείρησης. Αυτό ισχύει ιδίως εφόσον η
συνεισφορά κάθε ιδρυτικής επιχείρησης στην κοινή επιχείρηση είναι ζωτική για τη λειτουργία της (π.χ. ειδικές τεχνολογίες,
τοπική τεχνογνωσία ή συμφωνίες προμήθειας). Στην περίπτωση αυτή, οι ιδρυτικές εταιρείες μπορεί να είναι σε θέση να
εμποδίσουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων της κοινής επιχείρησης, κατά τρόπο ώστε η τελευταία να μη μπορεί να
λειτουργήσει επιτυχώς παρά μόνο με τη συμφωνία αμφοτέρων στις στρατηγικές αποφάσεις, ακόμη και αν δεν
προβλέπονται ρητά δικαιώματα αρνησικυρίας. Οι ιδρυτικές εταιρείες θα πρέπει επομένως να συνεργάζονται. Άλλα
στοιχεία είναι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων να έχουν σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν στις ιδρυτικές
εταιρείες να ασκούν από κοινού έλεγχο ακόμη και ελλείψει ρητών συμφωνιών περί δικαιωμάτων αρνησικυρίας ή άλλων
δεσμών μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων σχετικά με την κοινή επιχείρηση.
(78) Ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να υπάρξει όχι μόνο σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι μειοψηφούντες μέτοχοι
ελέγχουν από κοινού μια επιχείρηση εκ των πραγμάτων (de facto), αλλά και εφόσον υπάρχει μεγάλος βαθμός εξάρτησης
ενός πλειοψηφούντος μετόχου από έναν μειοψηφούντα. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον η κοινή επιχείρηση εξαρτάται
από οικονομική και χρηματοδοτική άποψη από τον μειοψηφούντα μέτοχο ή εφόσον μόνο ο μειοψηφών μέτοχος έχει την
απαραίτητη τεχνογνωσία για τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ' αυτή, ενώ ο
πλειοψηφών μέτοχος είναι απλώς χρηματοδότης επενδυτής. Στην περίπτωση αυτή, ο πλειοψηφών μέτοχος δεν θα είναι
σε θέση να επιβάλει τη θέση του, αλλά ο εταίρος του στην κοινή επιχείρηση μπορεί να είναι σε θέση να εμποδίσει τη λήψη
στρατηγικών αποφάσεων, με αποτέλεσμα και οι δύο ιδρυτικές επιχειρήσεις να είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται σε
μόνιμη βάση. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση κοινού ελέγχου de facto, που υπερισχύει σε σχέση με μια καθαρά νομική (de
jure) αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία ο πλειοψηφών μέτοχος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει αποκλειστικό
έλεγχο.»

•

Επίσης, σημειώνεται για ιστορικούς λόγους ότι την 1η Δεκεμβρίου 2003, έγινε κοινοποίηση στην Επιτροπή
συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ, Λατομεία Λατούρος Λτδ και Athinodorou
Brothers Super Beton Ltd. Βάσει συμφωνίας ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2003, η Athinodorou Brothers προχώρησε σε
αναδιοργάνωση με τη δημιουργία τριών νέων εταιρειών –ήτοι των υπό εξαγορά εταιρειών στην παρούσα πράξη
συγκέντρωσης- και τη μεταφορά σε κάθε νέα εταιρεία ενός ξεχωριστού κλάδου δραστηριότητας της εταιρείας
Athinodorou Brothers. Στη συνέχεια, η Athinodorou Brothers θα μεταβίβαζε το 38% της κάθε νέας εταιρείας στην
Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ και το 12% στη Λατομεία Λατούρος Λτδ. Η πράξη συγκέντρωσης εγκρίθηκε ως
συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά από την Επιτροπή στις 29 Μαρτίου 2004 αφού πρώτα στηρίχθηκε στη βάση της
ύπαρξης συγκέντρωσης του άρθρου 4 (1)(γ) του Νόμου, δηλαδή, τη δημιουργία τριών κοινών επιχειρήσεων.

Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η υπό αναφορά
συγκέντρωση πληροί τις προϋποθέσεις που το άρθρο 3 (1) και (2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου η κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι
δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, υπερβαίνει αναφορικά με καθεμία από αυτές τα 3.417.203 ευρώ, ενώ διαπιστώνεται ότι ο
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Ibid.
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ετήσιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων από τη διάθεση και προσφορά υπηρεσιών στην Κυπριακή
Δημοκρατία, υπερβαίνει τα 3.417.203 ευρώ.
Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των περιοριστικών συνεπειών της συγκέντρωσης κατά την οποία
είναι απαραίτητη η οριοθέτηση της σχετικής αγοράς κατά προϊόν ή/και υπηρεσία και γεωγραφική περιοχή.
Για τη διαπίστωση και επιμέτρηση των αντι-ανταγωνιστικών συνεπειών της συγκέντρωσης και την αξιολόγηση της
συμβατότητάς της με την ανταγωνιστική αγορά όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου, βαρύνουσα σημασία έχει η
οριοθέτηση των επηρεαζόμενων αγορών (affected market), όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου όπου αποτελούνται
από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε γεωγραφική
περιοχή της Δημοκρατίας.
Όπως έχει νομολογιακά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 και έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 12 του Νόμου, ο
προσδιορισμός των ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης πρέπει να βασίζεται σε όλα τα δομικά
στοιχεία (structural elements) που σχετίζονται με τη συγκέντρωση, τα εμπλεκόμενα μέρη και τις επηρεαζόμενες αγορές.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Νόμου, προκειμένου για τον καθορισμό των επηρεαζόμενων αγορών προβλέπονται τα
εξής:
“1. Οι επηρεαζόµενες αγορές αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή µεµονωµένες οµάδες
προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη δηµοκρατία ή οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου(α) δύο ή περισσότερες από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται µε επιχειρηµατικές
δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή µεµονωµένη οµάδα προϊόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε
συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασµένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω.”
(β) οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολείται με επιχειρηματικές
δραστηριότητες σε μία αγορά προϊόντων σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής
προϊόντων ή μεμονωμένων ομάδων προϊόντων στις αγορές των οποίων ασκεί δραστηριότητες οποιαδήποτε
από τις άλλες συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) και εφόσον οποιοδήποτε από τα
μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 25% ή περισσότερο, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή
όχι σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ των ενδιαφερόμενων συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων.»

Η αγορά προϊόντων στην υπό εξέταση υπόθεση ορίζεται στη βάση των τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας των
επιχειρήσεων που μετέχουν στη συγκέντρωση, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις αγορές της παρασκευής και διάθεσης έτοιμου
σκυροδέματος, μεταφοράς τσιμέντου και αδρανών υλικών και της ενοικίασης βιομηχανικών ακινήτων.
Επομένως σύμφωνα και με την κοινοποίηση, η σχετική αγορά διαχωρίζεται σε:
Α) Αγορά παρασκευής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος,
Β) Αγορά μεταφοράς τσιμέντου και λατομικών υλικών. Και,
Γ) Αγορά εκμετάλλευσης βιομηχανικών ακινήτων.
Στην περίπτωση της εταιρείας ATHINODOROU BROS, η εν λόγω εταιρεία είναι μόνο Holding Company, που πραγματοποιεί
επενδύσεις σε εταιρείες του συγκροτήματος.
Επίσης στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική αγορά συμπεριλαμβάνει την αγορά προηγούμενου
σταδίου της λατόμευσης και επεξεργασίας σκύρων και άμμου, στην οποία δραστηριοποιούνται δύο θυγατρικές της
εξαγοράζουσας εταιρείας επιχειρήσεις, λόγω της ύπαρξης κάθετης σχέσης προμηθευτή/πελάτη μεταξύ των εν λόγω
θυγατρικών και της υπό εξαγορά εταιρείας 1.
Αναφορικά με τη σχετική αγορά της παρασκευής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος θα πρέπει να λεχθεί ότι η εν λόγω
αγορά έχει ερευνηθεί, αναλυθεί και καταγραφεί σε αρκετές υποθέσεις και αποφάσεις της Επιτροπής και έχει ορισθεί ως εξής:4
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην υπόθεση Lafarge/Readymix5 αναφέρει ότι το έτοιμο σκυρόδεμα είναι υλικό αλλοιώσιμο που
συνήθως παραδίνεται σε μεγάλες ποσότητες από αναμικτήρια φορτηγά και χρησιμοποιείται στις οικοδομές. Ορίζοντας το ως
μίγμα που αποτελείται από τσιμέντο, νερό και τσιμεντόλασπη (άμμος, χαλίκια), το οποίο δύναται να παραχθεί σε συγκεκριμένο
εργοτάξιο και μετά να μεταφερθεί στο σημείο χρήσης του με ειδικά μεταφορικά οχήματα. (Nace Code 26.63.1) Το
συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει κανένα υποκατάστατο. Σε παλαιότερες υποθέσεις, η Επιτροπή καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε καθορίσει την αγορά έτοιμου σκυροδέματος σαν μια ανεξάρτητη σχετική αγορά. 6
Με βάση τη κυπριακή νομοθεσία, οι τεχνικές προδιαγραφές για το έτοιμο σκυρόδεμα ρυθμίζονται από το πρότυπο CYS
111:1990˙σχετικά είναι επίσης τα πρότυπα CYS 13:1987 και CYS 159:1987. Από τα πρότυπα αυτά, δεν προκύπτουν
αυστηρά καθορισμένες αναλογίες υλικών αλλά απαιτήσεις για την τελική ποιότητα του σκυροδέματος. Ωστόσο, μπορούν να
δοθούν ενδεικτικές αναλογίες και ενδεικτικά χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Συγκεκριμένα, το
έτοιμο σκυρόδεμα το οποίο μεταφέρεται και πωλείται σε ημι-υγρή μορφή περιέχει περίπου 15% τσιμέντο και 85% άμμο και
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αμμοχάλικα, μαζί με νερό και άλλα προσθέματα. Σύμφωνα με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, η ποσότητα
του τσιμέντου στο σκυρόδεμα δεν καθορίζεται στο πρότυπο, γιατί εξαρτάται από τα είδη των αδρανών που χρησιμοποιούνται,
από την εργασιμότητα που απαιτείται, από τη τελική ενίσχυση του σκυροδέματος, κλπ. συνήθως όμως η ποσότητα τσιμέντου
δεν είναι λιγότερη από 260kg/m3 και δεν υπερβαίνει τα 350kg/m3.
Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του σταδίου της παραγωγής και του σταδίου της τοποθέτησης του σκυροδέματος κυμαίνεται
σημαντικά, καθώς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι σημαντικότεροι των οποίων είναι η φύση της εργασίας, η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος (καιρικές συνθήκες) και η απόσταση που θα μεταφερθεί το σκυρόδεμα. Σε απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο μέγιστος χρόνος παράδοσης, για να συμφέρει οικονομικά τον παραγωγό, ορίζεται στη μια ώρα. 7
Από την έρευνα της Υπηρεσίας προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης κατά τη διαδικασία
παραγωγής διαφόρων ουσιών που αποκαλούνται πρόσμεικτα και τα οποία διατηρούν το έτοιμο σκυρόδεμα σε ημι-υγρή
μορφή για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η προσθήκη των προσμείκτων έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα, αυξάνει
το κόστος παραγωγής και αυξάνει την πιθανότητα απόρριψης του σκυροδέματος από τον εκάστοτε επιβλέποντα πολιτικό
μηχανικό.»
Αναφορικά με τη γεωγραφική αγορά στην υπό εξέταση υπόθεση, τα στοιχεία της κοινοποίησης δείχνουν ότι η εταιρεία
Athinodorou Beton Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος,
διακινείται μόνο στην επαρχία και πόλη της Πάφου. Ο γεωγραφικός της περιορισμός προκύπτει από το γεγονός ότι η
διάρκεια ζωής του νωπού σκυροδέματος (όταν έρθει σε επαφή το τσιμέντο με το νερό) δεν υπερβαίνει τα 90 λεπτά και
μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία που επικρατεί. Στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, το σκυρόδεμα θα πρέπει να
τοποθετηθεί/ακινητοποιηθεί. Η διαδικασία φόρτωσης και τοποθέτηση του έτοιμου σκυροδέματος μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο από 60 λεπτά.
Συνεπώς, η δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών μίας μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, διατηρώντας τα επίπεδα
ποιότητας σύμφωνα με τα κυπριακά πρότυπα, περιορίζονται σε ακτίνα 30-35 χιλιομέτρων.
Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι αναφορικά με τη σχετική αγορά της παρασκευής και διάθεσης έτοιμου
σκυροδέματος, η γεωγραφική περιοχή της αφορά την πόλη και επαρχία της Πάφου.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής, στην αρχική κοινοποίηση της συγκέντρωσης των εταιρειών Κυπριακή
Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ, Λατομεία Λατούρος Λτδ και Athinodorou Brothers Super Beton Ltd για τη δημιουργία των τριών
κοινών επιχειρήσεων, η Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω διαχωρισμό της γεωγραφικής αγοράς σε επιμέρους
γεωγραφικές περιοχές της Πάφου λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας του προϊόντος. Όμως στην παρούσα υπόθεση, η
Επιτροπή πιστεύει ότι ένας περαιτέρω διαχωρισμός δεν εξυπηρετεί ή τροποποιεί τα δεδομένα καθώς, η δομή της αγοράς,
όπως θα διαφανεί κατωτέρω, με την αλλαγή του ελέγχου στην υπό εξαγορά εταιρεία 1 δεν διαφοροποιείται. Παραμένουν
στην αγορά οι ίδιοι ανταγωνιστές και τα ίδια μερίδια αγοράς δια το λόγο ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία δραστηριοποιείται στη
σχετική αγορά ήδη μέσω της υπό εξαγορά εταιρείας 1.
Βεβαίως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία διαθέτει ακόμα μία θυγατρική εταιρεία που δραστηριοποιείται
στη σχετική αγορά της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος, την Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd αλλά η
εν λόγω εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στην ίδια γεωγραφική αγορά με την υπό εξαγορά εταιρεία 1. Η εταιρεία αυτή
δραστηριοποιείται στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.
Αναφορικά με τη σχετική αγορά της μεταφοράς τσιμέντου και λατομικών υλικών, καθώς η δυνατότητα μεταφοράς αυτών
δύναται να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε σημείο της κυπριακής επικράτειας και λατομεία βρίσκονται σε κάθε επαρχία η
Επιτροπή θεωρεί ότι η γεωγραφική αγορά θα πρέπει να ορισθεί ως όλη η Κύπρος.
Αναφορικά με τη σχετική αγορά της εκμετάλλευσης βιομηχανικών ακινήτων, στην κοινοποίηση έχει αναφερθεί ότι η εταιρεία
Athinodorou Beton-Estates Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα μόνο με την ενοικίαση των βιομηχανικών της ακινήτων προς
την Athinodorou Beton Ltd. Επομένως, για το λόγο ότι η δραστηριοποίηση της λαμβάνει χώρα στην επαρχία Πάφου και μόνο
η Επιτροπή θεωρεί ότι η γεωγραφική αγορά αφορά μόνο την πόλη και επαρχία της Πάφου.
Αναφορικά με τη σχετική αγορά της λατόμευσης και επεξεργασίας σκύρων και άμμου, οι θυγατρικές εταιρείες της
εξαγοράζουσας εταιρείας που δραστηριοποιούνται στην αγορά βρίσκονται στην περιοχή Πραστειού-Κελλακίου στην επαρχία
Λεμεσού η μεν και η δε στην περιοχή Ανδρόλυκου στην επαρχία Πάφου.
Στην υπόθεση Cementbouw/ENCI,8 όπως και σε παλαιότερες υποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε τη σχετική αγορά
άμμου και αμμοχάλικα ως τοπική/περιφερειακή ή μέχρι και εθνική λόγω των κόστων μεταφοράς των προϊόντων. Στην
περίπτωση της Κύπρου, όπου τα κόστη μεταφοράς δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά και οι αποστάσεις μικρές, η γεωγραφική
διάσταση της σχετικής αγοράς, καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι υπό αναφορά εταιρείες
είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη ζήτηση σε όλες τις επαρχίες, εξάλλου είναι φανερό από το γεγονός ότι οι κύριοι
προμηθευτές της υπό εξαγορά εταιρείας 1 είναι οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστάληκαν με την κοινοποίηση της συγκέντρωσης διαπιστώνονται τα εξής χαρακτηριστικά
αναφορικά με τα μερίδια αγοράς και τους ανταγωνιστές των μερών της συγκέντρωσης:
Οι κύριοι ανταγωνιστές της εταιρείας Athinodorou Beton Ltd που δραστηριοποιούνται στην ίδια γεωγραφική αγορά είναι οι
εταιρείες:
1. [.....]
2. [.....]
3. [.....]
4. [.....]
Η θυγατρική εταιρεία Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd της εξαγοράζουσας εταιρείας, ως έχει λεχθεί ανωτέρω,
δραστηριοποιείται μεν στην ίδια σχετική αγορά με την υπό εξαγορά εταιρεία 1 αλλά όχι στην ίδια γεωγραφική αγορά.
Η υπό εξαγορά εταιρεία 2, σύμφωνα με την κοινοποίηση, έχει ως αποκλειστικό πελάτη της την υπό εξαγορά εταιρεία 1, ενώ η
θυγατρική εταιρεία της εξαγοράζουσας εταιρείας Πούλλας Τσαδιώτης Μεταφορές Λτδ έχει ως κυριότερους πελάτες την υπό
εξαγορά εταιρεία 1 και την εταιρεία Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, η οποία είναι επίσης θυγατρική εταιρεία της
εξαγοράζουσας.
Σύμφωνα με την κοινοποίηση, στην αγορά των μεταφορών υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές αφού με πολύ χαμηλό κόστος
μπορεί κάποιος να εισέλθει στην αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος αγοράς ενός μεταχειρισμένου φορτηγού για να
μπορεί να εκτελεί μεταφορές αδρανών υλικών δεν υπερβαίνει τις €60.000. Επιπλέον έχει λεχθεί ότι η υπό εξαγορά εταιρεία 1
για το έτος 2008 το κόστος της για τη μεταφορά αδρανών υλικών και τσιμέντου υπερέβη τα €[.....] και από το ποσό αυτό μόνο
το €[.....] αντιστοιχεί σε εργασίες που έγιναν από τις εταιρείες Πούλλας Τσαδιώτης Μεταφορές Λτδ και Athinodorou BetonTransport Ltd. Τα λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα που διεκπεραίωσαν τις εργασίες αυτές είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[.....]
[.....]
[.....]
[.....]
[.....]
[.....]
[.....]
[.....]
[.....]
[.....]
[.....]

Από τα στοιχεία που απεστάλησαν έχει διαφανεί ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία έχει θυγατρικές εταιρείες, τη Skyramont
Quarries Ltd και την Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ, που δραστηριοποιούνται στην αγορά της λατόμευσης και επεξεργασίας
σκύρων και άμμου, δηλαδή στην αγορά προηγούμενου σταδίου. Η μεν πρώτη εταιρεία δραστηριοποιείται στην επαρχία
Πάφου και Λεμεσού ενώ η δεύτερη, στην περιοχή Ανδρόλυκου στην επαρχία Πάφου.
Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας Skyramont Quarries Ltd είναι [.....]-[.....]% ενώ στην ίδια αγορά δραστηριοποιούνται επίσης
τα λατομεία:
• [.....]
• [.....]
• [.....]
Επίσης, το Λατομείο [.....] που βρίσκεται στην περιοχή Σταυροβουνίου και το Λατομείο [.....] που βρίσκεται στην περιοχή
Αγίου Μάμα στην Τριμίκλινη εξυπηρετούν την πόλη και επαρχία Λεμεσού
Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ ανέρχεται σε [.....]-[.....]% ενώ στην ίδια λατομική ζώνη
δραστηριοποιούνται τα λατομεία:
• [.....]
• [.....]
Τέλος, οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες αποτελούν τους κυριότερους προμηθευτές της υπό εξαγορά εταιρείας 1.
Αναφορικά με την υπό εξαγορά 3, στην κοινοποίηση έχει σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρεία ενοικιάζει τα βιομηχανικά της
ακίνητα μόνο στην υπό εξαγορά εταιρεία 1, ενώ οι θυγατρικές εταιρείες της εξαγοράζουσας εταιρείας, ήτοι η Athinodorou &
Poullas Properties & Investments Ltd και η LAZA Properties Ltd, δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές. Η μεν πρώτη,
στις αγοραπωλησίες γης και η δε δεύτερη, στον τομέα εκμετάλλευσης ακινήτων και έχει προβεί σε αγορά ενός εμπορικού
τεμαχίου στο [.....] στο οποίο έχει ανεγείρει καταστήματα και γραφειακούς χώρους προς πώληση/ενοικίαση.
Στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης και όσων έχουν αναλυθεί ανωτέρω αναφορικά με τις συμμετέχουσες στη
συγκέντρωση εταιρείες, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει τα ακόλουθα σε σχέση με τις τέσσερις σχετικές αγορές:
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i)

Στη σχετική αγορά της παρασκευής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος δεν τίθεται θέμα επηρεαζόμενης αγοράς στην
οριζόντια σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών για το λόγο ότι, ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, η
υπό εξαγορά εταιρεία 1 και η θυγατρική εταιρεία της εξαγοράζουσας εταιρείας, η Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd,
που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά δεν δραστηριοποιείται στην ίδια γεωγραφική αγορά, ως αποτέλεσμα τα
μερίδια που κατέχουν οι εν προκειμένω συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες δεν διαφοροποιούνται αλλά ούτε και
η δομή της αγοράς.

ii)

Στην ίδια σχετική αγορά παρατηρείται όμως η ύπαρξη θυγατρικών εταιρειών της εξαγοράζουσας εταιρείας που
δραστηριοποιούνται μέσω κάθετης σχέσης με την υπό εξαγορά εταιρεία 1, ήτοι οι Skyramont Quarries Ltd και Πούλλας
Τσαδιώτης Λτδ, που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά της λατόμευσης και επεξεργασίας σκύρων και άμμου,
δηλαδή σε αγορά προηγούμενου σταδίου. Από τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον Οικονομικό Διευθυντή της
εξαγοράζουσας εταιρείας, κο Αλέξη Ιακώβου, έχει αναφερθεί ότι δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τα μερίδια αγοράς τους αλλά
υπολογίζουν ότι κυμαίνεται περί του [.....]% για την υπό εξαγορά εταιρεία 1. Επομένως, η Επιτροπή βασιζόμενη σε αυτά
τα δεδομένα και στο ότι οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες αποτελούν ήδη τους κυριότερους προμηθευτές της υπό
εξαγορά εταιρείας 1, θεωρεί ότι δεν ενισχύεται δεσπόζουσα θέση καθώς δεν θα παρατηρηθεί καμία αλλαγή στη δομή της
αγοράς. Σημειώνεται ότι τα μερίδια αγοράς που κατέχουν και οι δύο υπό αναφορά εταιρείες ανέρχονται σύμφωνα με την
κοινοποίηση, άνω του 25% που τάσσει ο Νόμος, συγκεκριμένα [.....]% και [.....]%, αντιστοίχως. Επομένως, τεκμαίρεται η
ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς.
Αναφορικά με την εταιρεία Skyramont Quarries Ltd, η οποία κατέχει περί το [.....]% της αγοράς, έχει να παρατηρηθεί ότι
στην ίδια αγορά δραστηριοποιούνται ακόμα τρία λατομεία με αποτέλεσμα να μην τίθεται θέμα ύπαρξης δεσπόζουσας
θέσης από μέρους της.
Αναφορικά με την εταιρεία Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ, η εταιρεία κατέχει μεν ένα [.....] μερίδιο της αγοράς περί το [.....]%
αλλά λαμβανομένου υπόψη του γεγονός ότι η υπό εξαγορά εταιρεία 1 είναι ήδη πελάτης της, η ανταγωνιστική της
εταιρεία [.....] είναι παράλληλα ένας από τους μεγαλύτερους και παλαιότερους ανταγωνιστές της υπό εξαγορά εταιρείας 1
στην αγορά της παρασκευής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος στην επαρχία Πάφου και επίσης, οι κυριότεροι πελάτες
της εν λόγω εταιρείας είναι οι άλλες δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως ανταγωνιστές της υπό εξαγορά εταιρείας
1 στην επαρχία Πάφου, ήτοι οι [.....] και [.....], τεκμηριώνεται περαιτέρω η θέση της Επιτροπής για τη μη ύπαρξη
οποιασδήποτε αλλαγής στη δομή της αγοράς ή/και ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης των υπό συγκέντρωση εταιρειών.

iii) Στη σχετική αγορά της μεταφοράς τσιμέντου και λατομικών υλικών, ως έχει ήδη καταγραφεί ανωτέρω, η αγορά βρίθει
από εταιρείες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Επίσης, η υπό εξαγορά εταιρεία 1 ήδη χρησιμοποιεί για τις
μεταφορές της τόσο την υπό εξαγορά εταιρεία 2 όσο και τη θυγατρική εταιρεία της εξαγοράζουσας εταιρείας με
αποτέλεσμα να μην επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή της αγοράς ή/και να δημιουργείται ή/και να ενισχύεται
δεσπόζουσα θέση τόσο από μέρους της υπό εξαγορά εταιρείας 1 σε σχέση με την κάθετη σχέση που δημιουργείται
λόγω της συγκέντρωσης όπου διαφαίνεται η ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς όσο και από μέρους της υπό εξαγορά
εταιρείας 2 στην οριζόντια σχέση που δημιουργείται λόγω της συγκέντρωσης με τη θυγατρική εταιρεία που
προαναφέρθηκε.
iv) Στη σχετική αγορά της εκμετάλλευσης βιομηχανικών ακινήτων δεν δημιουργείται οποιαδήποτε επηρεαζόμενη αγορά
καθώς η υπό εξαγορά εταιρεία 3 ενοικιάζει τα βιομηχανικά της ακίνητα μόνο στην υπό εξαγορά εταιρεία 1 ενώ δεν τίθεται
θέμα οριζόντιας σχέσης με καμία από τις θυγατρικές εταιρείες της εξαγοράζουσας εταιρείας, οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές, ως έχει ήδη αναφερθεί.
Στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης και όσων έχουν αναλυθεί ανωτέρω αναφορικά με τις συμμετέχουσες στη
συγκέντρωση εταιρείες, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή
ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές για το λόγο ότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη
συγκέντρωση επιχειρήσεων συνδυασμένα δεν ενισχύουν ή/και δεν δημιουργούν δεσπόζουσα θέση αλλά ούτε
διαφοροποιείται η δομή της αγοράς ως έχει σήμερα πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης.
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
όπως αναφέρονται στο Νόμο, η ΕΠΑ, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση
δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς την συμβατότητά της με την ανταγωνιστική αγορά.
Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφασίζει
ομόφωνα να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και την κηρύσσει συμβατή με τις απαιτήσεις της
ανταγωνιστικής αγοράς.
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