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Aριθμός 2544 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 122/2021 
_____________ 

Αίτηση της εταιρείας S.P.E. Solea Park Energy Ltd (ΗΕ 340540) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε 
τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

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 έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί 
οτιδήποτε, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία  S.P.E. Solea Park Energy Ltd (ΗΕ 340540) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε 
τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 

2. Με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 
81 του Νόμου, να εκδώσουν στην εταιρεία S.P.E. Solea Park Energy Ltd (ΗΕ 340540), Άδεια Προμήθειας 
Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Η Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία  S.P.E. Solea Park Energy Ltd (ΗΕ 340540) όπως προβλέπεται 
από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

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

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



 

Αριθμός 2545 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 123/2021 
______________ 

Αίτηση της εταιρείας JPB Energy Supplier Ltd (ΗΕ 416636) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς 
πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

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 έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί 
οτιδήποτε, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία  JPB Energy Supplier Ltd (ΗΕ 416636) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε 
τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 

2. Με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 
81 του Νόμου, να εκδώσουν στην εταιρεία JPB Energy Supplier Ltd (ΗΕ 416636), Άδεια Προμήθειας 
Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Η Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία  JPB Energy Supplier Ltd (ΗΕ 416636) όπως προβλέπεται από 
τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

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

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

Αριθμός 2546 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 124/2021 
______________ 

Αίτηση της εταιρείας AGG Kiwi Energy Ltd (ΗΕ 415008) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς 
πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

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 έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί 
οτιδήποτε, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία  AGG Kiwi Energy Ltd (ΗΕ 415008) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς 
πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 

2. Με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 
81 του Νόμου, να εκδώσουν στην εταιρεία AGG Kiwi Energy Ltd (ΗΕ 415008), Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού 
σε τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Η Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία  AGG Kiwi Energy Ltd (ΗΕ 415008) όπως προβλέπεται από τους 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί 
στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

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

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

Αριθμός 2547 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

______________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της BC Butterfly Cosmetics Ltd από τη 
C.A.Papaellinas 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 παραλήφθηκε κοινοποίηση αναφορικά με 
την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της BC Butterfly Cosmetics Ltd από τη C.A.Papaellinas Ltd. 

H BC Butterfly Cosmetics Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η BC Butterfly Cosmetics Ltd, ασχολείται αποκλειστικά με την εισαγωγή και διανομή αρωμάτων, 
καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής περιποίησης εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η C.A.Papaellinas Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
C.A.Papaellinas Ltd δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και πώληση φαρμάκων, καλλυντικών, προϊόντων 
προσωπικής ομορφιάς και περιποίησης καθώς και άλλων καταναλωτικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι η C.A.Papaellinas 
Ltd ήδη κατέχει μετοχικό κεφάλαιο της BC Butterfly Cosmetics Ltd και με την παρούσα κοινοποίηση θα αποκτήσει 
ολόκληρο το μετοχικό της κεφάλαιο. 
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