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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). 



Αριθμός 4219 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189/2021 

ΑΙΤΗΜΑ   ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ  Ν.  419(Α)/Κ19-2014  ΑΔΕΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΥΠ’  ΑΡΙΘΜΟΝ  
Ν. 419(Α)/Π40-2014 ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LYSAREA ENERGIA LTD, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 230 MW 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιόν τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ19-2014 Άδεια Κατασκευής Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
εγκατεστημένης ισχύος 230 MW, στο  Φ/Σχ. (55/41), τεμάχιο 90, στην περιοχή Μονής, της επαρχίας Λεμεσού. 

2. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π40-2014 Άδεια Λειτουργίας Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
εγκατεστημένης ισχύος 230 MW, στο  Φ/Σχ. (55/41), τεμάχιο 90, στην περιοχή Μονής, της επαρχίας Λεμεσού. 

3. Να επιδοθεί στην εταιρεία Lysarea Energia Ltd, κάτοχο της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Κ19-2014 Άδειας Κατασκευής και 
της υπ’ αριθμό Ν. 419(Α)/Π40-2014 Άδειας Λειτουργίας Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τελική 
ειδοποίηση ανάκλησης για τις δύο Άδειες σύμφωνα με τον Κανονισμό 16(2)(β) της Κ.Δ.Π. 538/2004 στην οποία θα 
καθορίζονται οι περιστάσεις με βάση τις οποίες γίνεται η ανάκληση και να ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της ανάκλησης η ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

4. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

 

 

Αριθμός 4220 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 
 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των 
περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2020 (εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την 
ακόλουθη απόφαση:  

Τίτλος: Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο. 

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στις 31 Μαΐου 2021 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, ως Αρμόδια Αρχή, κοινοποίησε στην Έφορο 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, την πρόθεσή της για τροποποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων υπό τον ως άνω τίτλο 
(εφεξής το «Μέτρο») για παράταση της διάρκειας ισχύος του, έτσι ώστε να λήγει στις 31.12.2023 αντί στις 30.6.2021.    

Το Μέτρο εγκρίθηκε με την Απόφαση του Εφόρου με αριθμό 360 και ημερ. 26 Ιουνίου 2015, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την 1.7.20151. Οι συνοπτικές πληροφορίες του Μέτρου κοινοποιήθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») και δημοσιεύθηκαν με βάση το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης2 (εφεξής η «ΣΛΕΕ») [όπως ο Κανονισμός αυτός έχει 
τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2017/10843 και 2020/9724 της Επιτροπής] (εφεξής ο «Κανονισμός 651/2014») 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 06.09.2018 και έλαβε από την Επιτροπή αριθμό ενίσχυσης 
SA.42492 (2015/X). 

Το Μέτρο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων σε εργοδότες, για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν 
προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, για κάλυψη αναγκών 
κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους. Οι στόχοι του Μέτρου ανάγονται στην αποστολή της Αρμόδιας Αρχής με βάση το 
Νόμο της που είναι η «ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες και τομείς απασχόλησης μέσα στα 
πλαίσια και προτεραιότητες της εκάστοτε οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Δημοκρατίας».  

Ως εκ τούτου, τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σε διάφορα επαγγέλματα, σε όλες τις 
λειτουργίες των επιχειρήσεων / οργανισμών για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους, 
οι οποίες (ανάγκες) προκύπτουν λόγω τεχνολογικών, οργανωτικών, οικονομικών και άλλων αλλαγών. Η κατάρτιση αφορά 
απόκτηση, εμπλουτισμό, επέκταση ή/και αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπίας των εργοδοτουμένων, για 
προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.  

Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η οργάνωση και εφαρμογή Μονοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης στην 
Κύπρο από επιχειρήσεις/οργανισμούς για πληρέστερη και ορθολογική αξιοποίηση του απασχολούμενου ανθρώπινου 
δυναμικού για αύξηση της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το Μέτρο συμβάλλει 
επίσης στην αναβάθμιση της οργάνωσης των επιχειρήσεων /οργανισμών, στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών, αφετέρου δε, στην πρόληψη της ανεργίας, διατήρηση θέσεων εργασίας και 
δημιουργία καλύτερων προοπτικών απασχόλησης. 

 
1 Ε.Ε. 4873, σελ. 3242. 
2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187, της 26.4.2014, σ. 1.  
3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 156, της 20.6.2017, σ. 1. 
4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215, της 7.7.2020, σ. 3. 
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