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Αριθμός 2381 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_____________ 
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της 

GlaxoSmithKline plc από τη Sandoz AG 
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου του Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. 
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με 

την απόκτηση της επιχείρησης αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος») 
από τη Sandoz AG (στο εξής η «Sandoz»). 

H Sandoz είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καντονίου της  Βασιλείας της Ελβετίας. 
Η Sandoz ανήκει στον όμιλο της Novartis AG (στο εξής η «Novartis») και αποτελεί το τμήμα γενόσημων και 
βιοϊσοδύναμων της Novartis όπου δραστηριοποιείται κυρίως στα βιοϊσοδύναμα, στα γενόσημα αντιβιοτικά και στα 
ογκολογικά φάρμακα. 

Η Novartis είναι εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, η 
οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη, διανομή και εμπορία ιατρικών προϊόντων. 

Η Επιχείρηση Στόχος περιλαμβάνει την επιχείρηση αντιβιοτικών κεφαλοσπορίνης της GlaxoSmithKline plc. Η 
Επιχείρηση Στόχος περιλαμβάνει τα εμπορικά σημάτα Zinnat, Zinacef και Fortum της GSK και συναφείς συμβάσεις 
πελατών, συμφωνίες προμήθειας, πνευματικής ιδιοκτησίας (IP), άδειες κυκλοφορίας και επιχειρηματικά αρχεία. 
 



Αριθμός 2392 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 112/2021 
____________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση της 
εταιρείας M.A.X.X. Energy Ltd (ΗΕ 411490), ηλιοθερμικού τύπου, με 6.500 μηχανές Stirling, συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος 65MW και συνολικής αποθηκευτικής ενέργειας 2.600ΜWhth/1.000MWhe στο Φ/Σχ. 39/23, τεμάχιο 652 και στο 

Φ/Σχ. 39/30, τεμάχιο 251 στην Αγία Βαρβάρα της επαρχίας Λευκωσίας και στο Φ/Σχ. 39/31, τεμάχια 128 και 248 και στο 
Φ/Σχ. 39/32, τεμάχιο 182 στην Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και το γεγονός ότι η 
χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ, από τη δημοσίευση του γεγονότος 
ότι η αίτηση είναι πλήρης, έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί οτιδήποτε, και αφού εκτίμησαν ότι το προτεινόμενο έργο, εκ 
πρώτης όψεως: 

• Αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου καθότι σύμφωνα με την τεχνοοικονομική μελέτη ο σταθμός δύναται 
να ακολουθήσει εντολές κατανομής σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, και 

• είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου, 

στη βάση των διαμειφθέντων: 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία 
M.A.X.X. Energy Ltd (ΗΕ 411490), ηλιοθερμικού τύπου, με 6.500 μηχανές Stirling, συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος 65MW και συνολικής αποθηκευτικής ενέργειας 2.600ΜWhth/1.000MWhe στο Φ/Σχ. 39/23, τεμάχιο 652 και 
στο Φ/Σχ. 39/30, τεμάχιο 251 στην Αγία Βαρβάρα της επαρχίας Λευκωσίας και στο Φ/Σχ. 39/31, τεμάχια 128 και 
248 και στο Φ/Σχ. 39/32, τεμάχιο 182 στην Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία M.A.X.X. Energy Ltd (ΗΕ 411490)  όπως προβλέπεται από τους 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

3. 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. 

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

 
 

 
Αριθμός 2393 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019-
2023 και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει την έκδοση του Εγχειριδίου Εφαρμογής 
– Ενημέρωσης Αιτητών που αφορά τη 10η προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α – «Επενδύσεις στις οινοποιητικές 
επιχειρήσεις». Η 10η προκήρυξη του Μέτρου αφορά την περίοδο 8/04/2021 – 2/07/2021 κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 1421 Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο 
Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και το Έντυπο Αίτησης από την ιστοσελίδα του ΥΕΕΒ www.mcit.gov.cy και από την 
ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy. 
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