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Aριθμός 4215
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
_____________
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Cinven Capital Management (VII) General Partner
Limited μετοχικού κεφαλαίου της think-cell Software GmbH
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 από τη Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited ( στο εξής η «Cinven») μετοχικού
κεφαλαίου της think-cell Software GmbH.
Η Cinven είναι μία επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity business) που ασχολείται με την παροχή
επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδυτικών συμβουλών σε αριθμό επενδυτικών ταμείων, η οποία, μέσω
των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπο-τομέων (sub-sectors), κυρίως
επιχειρηματικών υπηρεσιών (business services), καταναλωτικών προϊόντων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών περίθαλψης, βιομηχανικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και
τηλεπικοινωνιών. Η Cinven, μαζί με τις θυγατρικές της και τη CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation
και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι οντότητες ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες
του Δικτύου CVC περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους
ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.
Η SCUR-Alpha 1318 GmbH είναι εταιρεία όχημα δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και
έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς της συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από την Cinven.
Η think-cell Software GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εμπορία και αδειοδότηση λογισμικού αποτύπωσης και σχεδιασμού (charting and
layout software) που λειτουργεί ως πρόσθετο (add-in) προϊόν σε δημοφιλές λογισμικά γραφείου όπως το Microsoft
PowerPoint και το Microsoft Excel. Αυτοματοποιεί την εργασία Microsoft PowerPoint/Excel και βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα δημιουργίας διαφανειών (improves slide creation efficiency and quality).
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7. Καταβολή Τόκου:
Ο τόκος καταβάλλεται μια φορά το χρόνο, τη 2α Αυγούστου κάθε έτους. Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει τη 2α
Αυγούστου 2022. Ο υπολογισμός του τόκου γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.1 των Γενικών Όρων Έκδοσης.
8. Αποπληρωμή:
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην
ονομαστική τους αξία τη 2α Αυγούστου 2027.
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του Εξαετούς
Κυβερνητικού Ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών.
9. Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
10. Φορολογικό καθεστώς και εισφορές:
Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
11. Παραλαβή Αιτήσεων:
Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 1η μέχρι την 20ή Ιουλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους δύναται να αποφασίσει τον τερματισμό της παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις
οι οποίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την
επίσημη ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουλίου 2021.
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
Λευκωσία,
25 Ιουνίου 2021.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά των εν λόγω
Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια. Ούτε το έγγραφο
αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση
επένδυσης. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά Εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους
τελικούς όρους των εν λόγω Ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους
Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα για τη χρηματοοικονομική
κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των Εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων. Για το σκοπό αυτό
μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση
σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη.

Αριθμός 4218
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 184/2021
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΗΘΥΑ
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν δεόντως υπόψη τους περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση
και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμους του 2006 έως 2021 (Ν. 174(I)/2006) και ειδικότερα
το εδάφιο (1) του άρθρου 10 του Νόμου, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει της εν λόγω διάταξης, στη βάση των διαμειφθέντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
1. Να καθορίσουν τον ΔΣΜΚ ως εξουσιοδοτημένο εκδότη για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητα Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ).
2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και
να κοινοποιηθεί στον ΔΣΜΚ.

3.

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

