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Aριθμός 4534 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 
_______________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Synthon International Holding B.V. 
από την BC Partners LLP, μέσω της Stamina BidCo B.V. 

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των 
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την 
απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Synthon International Holding B.V. από την BC Partners LLP, μέσω της Stamina 
BidCo B.V. 

Η Synthon International Holding B.V., είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, συσκευασία, αδειοδότηση και τη διάθεση σύνθετων γενόσημων 
φαρμακευτικών προϊόντων τελικής δόσης. Η Synthon κατασκευάζει επίσης φαρμακευτικά συστατικά που 
χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της.  

Η Stamina BidCo B.V,. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και αποτελεί 
όχημα ειδικού σκοπού που ανήκει στο ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο BC European Capital X.  Το εν λόγω ταμείο  
συμβουλεύεται από την BC Partners LLP που επίσης παρέχει επενδυτική συμβουλή σε ορισμένα άλλα ιδιωτικά 
επενδυτικά κεφάλαια (τα “BC Funds”). 

Η BC Partners LLP είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Η BC Partners είναι εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που συμβουλεύει τα BC Funds – 
συμπεριλαμβανομένου και του ταμείου BC European Capital X - τα οποία επενδύουν, αποκτούν και αναπτύσσουν 
Ευρωπαϊκές, Βόρειο Αμερικάνικες  ή πολυεθνικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν αξία, σε συνεργασία με τη 
διοίκηση. 



 

Αριθμός 4535 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
______________ 

Αίτηση της εταιρείας AGM Lightpower Ltd για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες                                          
για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

H ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας AGM Lightpower Ltd και όλα τα σχετικά 
έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν,  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Να χορηγήσει στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd  Άδεια Προμήθειας  Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες. 

2. Η εν λόγω  Άδεια Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες χορηγείται μόνο για την περίοδο ισχύος της 
Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 

3. Νοείται ότι με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στο εδάφιο (6) του 
άρθρου 81 του Νόμου, η ΡΑΕΚ θα εκδώσει στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd, Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε 
τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

4. Η Άδεια Προμήθειας σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά 
Ηλεκτρισμού θα εκδοθεί στο όνομα του αιτητή που είναι η εταιρεία AGM Lightpower Ltd. 

5. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία AGM Lightpower Ltd όπως προβλέπεται από τους περί 
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και θα δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

6. Η Άδεια στο δικαιούχο θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους 
όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 

7. Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
Αριθμός 4536 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
_____________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για 
εμπορική χρήση από την εταιρεία K.S. Koutrafas Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,056MWp, στο 
 Φ/Σχ. 28/30, τεμάχια 197, 200, 204, 229, 230, 234 και 235, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας 

Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας K.S. Koutrafas Solar Ltd και όλα τα σχετικά 
έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Να χορηγήσει Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για 
εμπορική χρήση στην εταιρεία K.S. Koutrafas Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,056MWp, στο Φ/Σχ. 
28/30, τεμάχια 197, 200, 204, 229, 230, 234 και 235, στον Κάτω Κουτραφά, της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια 
ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Η Aπόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία K.S. Koutrafas Solar Ltd όπως προβλέπεται στους περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). 

3. Η Άδεια θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και 
προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 

4. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
Αριθμός 4537 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
______________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για εμπορική χρήση από την 
εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 105MWe, διπλής καύσης φυσικού αερίου 

και πετρελαίου ντίζελ, στο Φ/Σχ. 55/37, τεμάχια 75 και 153, στη περιοχή Τόχνης, της επαρχίας Λάρνακας 

Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd και όλα 
τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Να χορηγήσει στην εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 105MWe, διπλής 
καύσης φυσικού αερίου και πετρελαίου ντίζελ, στο Φ/Σχ. 55/37, τεμάχια 75 και 153, στη περιοχή Τόχνης, της 
επαρχίας Λάρνακας. 

2. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους 
και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.  

3. Η Άδεια Κατασκευής να έχει διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. 

4. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd, όπως προβλέπεται από τους 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). 

5. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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