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Αριθμός 2
Ο ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
_______________
Κνηλνπνίεζε ζπγθέληξσζεο αλαθνξηθά κε ηελ απόθηεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο UVair European Fueling Services
Limited από ηελ World Fuel Services, Inc.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε γίλεηαη ζηε βάζε ησλ πξνλνηώλ ηνπ άξζξνπ 10(4) ηνπ πεξί Διέγρνπ ησλ πγθεληξώζεσλ
Δπηρεηξήζεσλ Νόκνπ ηνπ 2014.
Ζ Τπεξεζία ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ έιαβε θνηλνπνίεζε ζπγθέληξσζεο αλαθνξηθά κε ηελ
απόθηεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο UVair European Fueling Services Limited από ηελ εηαηξεία World Fuel Services, Inc.
Ζ εηαηξεία UVair European Fueling Services Limited, είλαη εηαηξεία δεόλησο εγγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Ηξιαλδίαο. Ζ UVair European Fueling Services Limited δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πξνκήζεηα
αεξνπνξηθώλ θαπζίκσλ σο κεηαπσιεηήο ζε αεξνιηκέλεο παγθνζκίσο.
Ζ World Fuel Services, Inc. εδξεύεη ζην Ματάκη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο θαη απνηειεί κέξνο ηνπ νκίινπ
εηαηξεηώλ World Fuel Services Corporation, ν νπνίνο είλαη εηζεγκέλνο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τόξθεο. Η World
Fuel Services, Inc είλαη κηα δηεζλήο εηαηξεία ππεξεζηώλ θαπζίκσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηε δηαλνκή θαπζίκσλ
θαη ζρεηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηηο αεξνπνξηθέο, ζαιάζζηεο θαη ρεξζαίεο κεηαθνξηθέο βηνκεραλίεο.
Αριθμός 3

Ο ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2014
_______________
Κνηλνπνίεζε ζπγθέληξσζεο αλαθνξηθά κε ηελ απόθηεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο επηρείξεζεο ελέξγεηαο ηεο SPX
Flow Inc. από ηελ Boardwalk Parent LLC
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε γίλεηαη ζηε βάζε ησλ πξνλνηώλ ηνπ άξζξνπ 10(4) ηνπ πεξί Διέγρνπ ησλ πγθεληξώζεσλ
Δπηρεηξήζεσλ Νόκνπ ηνπ 2014.
Ζ Τπεξεζία ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ αλαθνηλώλεη όηη έιαβε θνηλνπνίεζε ζπγθέληξσζεο ζε
ζρέζε κε ηελ απόθηεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ηεο επηρείξεζεο ελέξγεηαο ηεο SPX Flow Inc. από ηελ Boardwalk
Parent LLC.
Ζ Boardwalk Parent, LLC είλαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο δεόλησο εγγξακκέλε ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηνπ
Delaware θαη ειέγρεηαη από επελδπηηθά ηακεία ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ζπλδεδεκέλα κέξε κε ηελ Apollo Management
L.P.
Ζ Apollo Management L.P., είλαη επελδπηηθό ηακείν ην νπνίν επελδύεη ζε εηαηξείεο θαη ζε ρξένο πνπ εθδίδεηαη από
εηαηξείεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηάθνξεο βηνκεραλίεο παγθνζκίσο όπσο ζηνπο ηνκείο ησλ ρεκηθώλ,
αζθαιίζεσλ, ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ, θσηηζκνύ θαη επηρεηξήζεσλ ςπραγσγίαο.
Ζ SPX FLOW Inc., εδξεύεη ζηε αξινη, ζηε Βόξεηα Καξνιίλα. Ζ επηρείξεζε ζηόρνο απνηειεί ην ηκήκα επηρείξεζεο
ελέξγεηαο ηεο SPX FLOW Inc. θαη δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλώο ζηελ θαηαζθεπή αληιηώλ, βαιβίδσλ, πξντόλησλ
θηιηξαξίζκαηνο, εμαξηήκαηα θαη ππεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε γηα ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
Αριθμός 4
ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ
_____________
Καζεζηώο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη Απηνπαξαγσγήο ζηαζκνύ παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ από ειεθηξνγελλήηξηεο γηα
ηδίαλ ρξήζε, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 3,192ΜW ηεο εηαηξείαο Μ.. θύξα Βάζαο Ληδ,
ζην Μνλαγξνύιιη, ηεο επαξρίαο Λεκεζνύ
Ζ ΡΑΔΚ, αθνύ κειέηεζε θαη εμέηαζε ελδειερώο θάθειν ηεο ππ‟ αξηζκό ΑΠ9/2008 Άδεηαο Λεηηνπξγίαο θαη
Απηνπαξαγσγήο ζηαζκνύ παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ θαη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ηε ζπλνδεύνπλ,

1.

ΑΠΟΦΑΗΔ
Να αλαθαιέζεη ηελ ππ‟ αξηζκό ΑΠ9/2008 Άδεηα Λεηηνπξγίαο θαη Απηνπαξαγσγήο ηεο εηαηξείαο Μ.. θύξα
Βάζαο Ληδ.

2.

Όηη ε αλάθιεζε ηεο Άδεηαο ηίζεηαη άκεζα ζε ηζρύ από ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.

3.

Να επηδώζεη ζηνλ θάηνρν Άδεηαο ηειηθή εηδνπνίεζε αλάθιεζεο.

4.

Ζ Απόθαζε απηή λα γλσζηνπνηεζεί ζην Σκήκα Σεισλείσλ, ζην Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ, ζην
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο θαη λα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔΚ.

5.

Όπσο, δώζεη νδεγίεο ζην Γξαθείν ηεο ΡΑΔΚ λα δεηήζεη λνκηθή ζπκβνπιή από ηνλ εμσηεξηθό λνκηθό ζύκβνπιν
ηεο ΡΑΔΚ γηα ηηο δένπζεο ελέξγεηεο ηεο ΡΑΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιόκελσλ ηειώλ.

