
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

ΤΜΗΜΑ B  

   Αριθμός 5307 Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021   6033 

      

Aριθμός 4774 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

______________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Apollo Management, L.P. μετοχικού κεφαλαίου της 
Spoonflower, Inc, μέσω των Shutterfly  LLC και Swan Sherwood  Merger Sub, Inc. 

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 την Apollo Management, L.P., μετοχικού κεφαλαίου της Spoonflower, Inc, μέσω των Shutterfly  LLC 
και Swan Sherwood  Merger Sub, Inc. 

Η Apollo Management, L.P., είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του 
Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. και δραστηριοποιείται στις επενδύσεις σε εταιρείες και χρέος που εκδίδεται από εταιρείες οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες παγκοσμίως. 

Η Spoonflower, Inc, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ 
των Η.Π.Α και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και στη διαδικτυακή πώληση εξατομικευμένων (personalised) και 
προσαρμοσμένων (custom) προϊόντων με βάση το ύφασμα, όπως υφάσματα, ταπετσαρίες και αντικείμενα και υφάσματα 
διακόσμησης σπιτιού (είδη κλινοστρωμνής, μαξιλάρια, κουρτίνες, κρεμαστά για τον τοίχο και χαρτοπετσέτες και 
τραπεζομάντηλα κατασκευασμένα από προσαρμοσμένο ύφασμα) σε πελάτες ανά το παγκόσμιο.  

Η Shutterfly LLC είναι η μητρική της Swan Sherwood  Merger Sub, Inc. η οποία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού που 
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης. 

 



Αριθμός 4775 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 203/2021 
_____________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκού συστήματος για 
εμπορική χρήση από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος 6MWp στο Φ/Σχ. 55/06, τεμάχια 130, 243, 244 και 245 και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχια 252 και 260 

στον Ψεματισμένο και τη Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας 

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 Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία 
Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος 6MWp στο Φ/Σχ. 55/06, τεμάχια 130, 243, 244 και 245 και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχια 252 και 260 στον 
Ψεματισμένο και τη Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ΗΕ 1210) 
όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, 
Kανονισμός 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 4776 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                                
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ/Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.102(Ι)2005) 

____________ 

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13  

Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης των επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 
Σχέδια και / ή Προγράμματα Νόμου, ότι η αρμόδια αρχή, Τμήμα Δημοσίων Έργων, υπόβαλε στις 12/7/2021 στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων, σχετικά με τη προστασία και βελτίωση του παραλιακού μετώπου από Νέο Χωριό (Πάφου) μέχρι 
Παχύαμμο. 

2. Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7.30 π.μ.-2.30 μ.μ στα Γραφεία 
του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη) ή στα Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη 
διεύθυνση, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος. 

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις 
επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση της μελέτης στο περιβάλλον. 

 
Αριθμός 4777 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ  
ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ   

Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση χώρο σε οικοδομή 
στην Επαρχία Λεμεσού στο Δήμο Λεμεσού ή στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών ή στο Δήμο Μέσα Γειτονιάς ή στο Δήμο Αγίου 
Αθανασίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Σταθμού Αιμοδοσίας.  

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Υγείας, στην οδό Προδρόμου 1 και 
Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 10:00 π.μ. της Παρασκευής, 30 Ιουλίου 2021.   

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αίματος (www.aimodosia. 
gov.cy) κάτω από το σχετικό εικονίδιο («Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος») καθώς και στα τηλέφωνα 99787826, 
22604174 και 22809098. 
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