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Aριθμός 7438
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
_______________
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ελέγχου της La Poste S.A. από τη Caisse des Depots et
Consignations και την απόκτηση ελέγχου της CNP Assurances SA από τη Caisse des Depots et Consignations, μέσω
της La Banque Postale S.A.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την
απόκτηση ελέγχου της La Poste S.A. (εφεξής η «La Poste») από τη Caisse des Depots et Consignations (εφεξής η
«CDC») και την απόκτηση ελέγχου της CNP Assurances S.A. (εφεξής η «CNP») από τη CDC, μέσω της La Banque
Postale S.A.
Η CDC, αποτελεί δημόσιο οργανισμό με ειδικό νομικό καθεστώς, δεόντως εγγεγραμμένο σύμφωνα με τους νόμους
της Γαλλίας. Η CDC και οι θυγατρικές της βάσει νομοθεσίας, αποτελούν ένα δημόσιο όμιλο, ο οποίος ενεργεί για το
γενικό συμφέρον και την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας. Αυτός ο όμιλος διενεργεί αποστολές γενικού συμφέροντος
προς υποστήριξη δημόσιων πολιτικών οι οποίες καθοδηγούνται από το γαλλικό κράτος και τις τοπικές αρχές. Οι σκοποί
γενικού ενδιαφέροντος της CDC είναι η διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων για τα οποία οι δημόσιες αρχές επιθυμούν να
προσφέρουν ειδική προστασία.
Η La Poste είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και αποτελεί ιθύνουσα
εταιρεία του ομίλου La Poste. Ο όμιλος La Poste είναι ένας φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος οργανώνεται σε
πέντε κύριους κλάδους δραστηριοποίησης, που περιλαμβάνει (i) τον κλάδο Service-Mail-Parcels, (ii) τον κλάδο GeoPost,
(iii) τον κλάδο La Poste Network (iv) τον κλάδο Digital και (v) τον κλάδο La Banque Postale.
H La Banque Postale είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, η οποία ανήκει
στην La Poste, και είναι η ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου LBP. Ο όμιλος LBP που αποτελεί ένα από τους κλάδους
δραστηριότητας της La Poste δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων και παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών (retail banking, asset management and insurance sectors) στη Γαλλία.
Η CNP δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και υγείας και γενικών ασφαλειών, σε
προσωπικό καθώς και σε συλλογικό επίπεδο.
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Αριθμός 7439
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
_______________
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Worldwide Vision Limited από την
The Blackstone Group Inc., μέσω των Buzz Holdings L.P. και Buzz Merger Sub Ltd
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης
αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Worldwide Vision Limited από την The Blackstone Group Inc.,
μέσω των Buzz Holdings L.P. και Buzz Merger Sub Ltd.
Η The Blackstone Group Inc., αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια
εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.
Η Worldwide Vision Limited αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Βερμούδων. Η
εν λόγω εταιρεία αποτελεί μητρική του ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στην κατασκευή, κατοχή και διαχείριση
διαδικτυακών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης και γνωριμιών για σύνδεση, γνωριμίες και παντρολογήματα, μέσω
κινητών τηλεφώνων και τάπλετ κάτω από μια αναπτυσσόμενη οικογένεια επωνυμιών (brands) οι οποίες περιλαμβάνουν
το Badoo, το Bumble, το Chappy, και το Lumen.
Οι εταιρείες Buzz Holdings L.P. και Buzz Merger Sub Ltd αποτελούν εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες συστάθηκαν
για τους σκοπούς της συγκέντρωσης.
Αριθμός 7440
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
______________
Αίτημα της εταιρείας Santiam Investment I Ltd για χρονική παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ54-2018 Άδειας
Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Πάρκο,
εγκατεστημένης ισχύος 8MW p, στη Φλάσου της επαρχίας Λευκωσίας
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την Άδεια Κατασκευής και το αίτημα της
εταιρείας Santiam Investment I Ltd,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
1.
Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Κ54-2018, της εταιρείας Santiam
Investment I Ltd μέχρι τις 31/12/2024.
2.
Η Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα
γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Santiam Investment I Ltd.

Αριθμός 7441
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
______________
Αίτημα της εταιρείας Santiam Investment I Ltd για χρονική παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ55-2018 Άδειας
Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Φωτοβολταϊκό Πάρκο,
εγκατεστημένης ισχύος 8MW p, στη Φλάσου της επαρχίας Λευκωσίας
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την Άδεια Κατασκευής και το αίτημα της
εταιρείας Santiam Investment I Ltd,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
1.
Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της Άδειας Κατασκευής Κ55-2018, της εταιρείας Santiam
Investment I Ltd μέχρι τις 31/12/2024.
2.
Η Απόφαση θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα
γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Santiam Investment I Ltd.

Αριθμός 7442
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2011)
_____________
Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 46
Γνωστοποιείται ότι, από 1.1.2020 όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, θα είναι ανοικτά για εξυπηρέτηση του
κοινού όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή), από τις 7.45 π.μ. μέχρι τις 1.15 μ.μ.
_____________
Έγινε στις 9 Δεκεμβρίου 2019.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ,
Διευθυντής Τμήματος
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

