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Aριθμός 2041 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

 
Κοινοποίηση Συγκέντρωσης σύμφωνα με την απόκτηση των επιχειρήσεων Biofreeze και TheraPearl  

της Lanai Holdings 1.5, Inc. από την MJ USA Holdings LLC. 
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 η εταιρεία MJ USA Holdings LLC, με 

κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην 
απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lanai Holdings 1.5, Inc. και ως εκ τούτου, στην απόκτηση των 
επιχειρήσεων Biofreeze και TheraPearl. 

Η MJ USA Holdings LLC είναι ιθύνουσα εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Delaware στις ΗΠΑ. Η 
MJ USA Holdings LLC ανήκει έμμεσα εξ ολοκλήρου στην εταιρεία Reckitt Benckiser Group plc. Η Reckitt Benckiser είναι 
δημόσια εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η εταιρεία είναι 
εταιρεία καταναλωτικών αγαθών και παραγωγός προϊόντων υγείας, υγιεινής, οικίας και διατροφής που κατέχει διάφορες 
αξιόπιστες οικιακές εμπορικές επωνυμίες που βρίσκονται σε νοικοκυριά σε περισσότερες από 190 χώρες. Οι εμπορικές 
επωνυμίες της εταιρείας εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: Υγιεινή, Υγεία και Διατροφή.  Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Mycil, Dettol, 
Disprin, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Airborne και Air Wick. Η Reckitt Benckiser, 
κατέχει την εμπορική επωνυμία ανακούφισης πόνου Nurofen, η οποία παράγει η ίδια αναλγητικά προϊόντα με βάση την 
ιβουπροφαίνη (ibuprofen) που διατίθενται σε μια ποικιλία διαφορετικών εφαρμογών (όπως τζελ, επιθέματα (patches)  ή 
δισκία). Μέσα στο χαρτοφυλάκιο υγείας της, η Reckitt Benckiser Group plc κατασκευάζει και πωλεί συστημικά 
αναλγητικά, κυρίως μέσω της εμπορικής επωνυμίας Nurofen και της στοματικής και οδοντικής αγοράς αναλγητικών μέσω 
της εμπορικής επωνυμίας Bonjela.  

Η Lanai Holdings 1.5, Inc, είναι ιθύνουσα εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Delaware στις ΗΠΑ. 
Εταιρείες που ελέγχονται από την εταιρεία Lanai Holdings 1.5 διανέμουν σειρές προϊόντων της Biofreeze και TheraPearl 
κυρίως στις ΗΠΑ. Η επιχείρηση Biofreeze ασχολείται με  τη διανομή προϊόντων τοπικής ανακούφισης πόνου με βάση την 
μενθόλη (menthol) (τοπικά αναλγητικά προϊόντα που πωλούνται σε μορφή τζελ, roll-on, σπρέι, κρέμα και επιθέματα). Η 
επιχείρηση TheraPearl αφορά  ζεστά και κρύα περιτυλίγματα χωρίς φάρμακα (drug free) για ανακούφιση από τον πόνο. 
Η σειρά TheraPearl περιλαμβάνει επίσης μάσκες προσώπου και ματιών που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία. 



  

Αριθμός 2047 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 94/2021 
 

Αιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας για χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2ΜW,  

για τις ανάγκες του  Συμβουλίου στο αντλιοστάσιο PS B, στο Φ/Σχ. (-/2-210-341), τμήμα 4, τεμάχια 18, 19,  
στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, της επαρχίας Λεμεσού 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού 
Αμαθούντας και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τις συνοδεύουν, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Nα χορηγήσουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2ΜW, για τις 
ανάγκες του Συμβουλίου στο αντλιοστάσιο PS B, στο Φ/Σχ. (-/2-210-341), τμήμα 4, τεμάχια 18, 19, στην περιοχή 
Αγίου Τύχωνα, της επαρχίας Λεμεσού. 

2. Οι Άδειες στο δικαιούχο να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνουν 
όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.  

3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
(Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). 

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

 

Αριθμός 2048 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 97/2021 
 

Αίτηση για μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν ΑΠ17-2015(Τ1) Άδειας Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  
από συμβατικά καύσιμα, της εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2ΜW,  

στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, στην επαρχία Λευκωσίας 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς την αίτηση για μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν ΑΠ17-
2015(Τ1) Άδειας Αυτοπαραγωγής και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τις συνοδεύουν, στη βάση των 
διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Nα εγκρίνουν την αίτηση για μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν ΑΠ17-2015(Τ1) Άδειας Αυτοπαραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, από συμβατικά καύσιμα, εγκατεστημένης ισχύος 2 ΜWp, της εταιρείας Hellenic Copper Mines Ltd στην 
εταιρεία Hellenic Minerals Ltd (ΗΕ340883). 

2. Η μεταβίβαση στο δικαιούχο να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης.  
3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Hellenic Minerals Ltd (ΗΕ340883), όπως προβλέπεται από τους περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). 
4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

Αριθμός 2049 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. 
Αρ. Αίτησης 4/2021. 

Αναφορικά με την εταιρεία CRINNYSON INVESTMENTS LTD, από τη Λάρνακα, 
και 

Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113. 
Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία καταχώρισε στις 10/02/2021 αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Λάρνακας με την οποία  αιτείται τη  μείωση του λογαριασμού  υπεραξίας  μετοχών  που  εγκαθιδρύθηκε  δυνάμει  του 
άρθρου 55 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 από €4.331.312,77 σε €4.186.279,77 διά της επιστροφής και πληρωμής  
στους μετόχους ποσού ύψους €145.033. 

Περαιτέρω, δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί στις 19/04/2021 και ώρα 9:00 π.μ. και οποιοσδήποτε 
πιστωτής της αναφερόμενης εταιρείας ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να ενστεί στην έκδοση 
διατάγματος στη βάση της αναφερόμενης αίτησης ή άλλως πως ακουστεί στο πλαίσιο της εν λόγω αίτησης, δύναται να 
εμφανιστεί προς το σκοπό τούτο κατά την πιο πάνω ημερομηνία αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης 
είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε πιστωτή της προαναφερόμενης εταιρείας ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο που 
ήθελε ζητήσει γραπτώς τέτοιο αντίγραφο τουλάχιστον δύο εργάσιμες μέρες πριν την αναφερόμενη ημερομηνία.  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΠΕΤΡΟΥ, 
Δικηγόρος αιτήτριας. 

Διεύθυνση επίδοσης:  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΠΕΤΡΟΥ, Καλύμνου 1, Q MERITO, 4ος όροφος, 6037 Λάρνακα, vasiliki@meridian-
trust.com  
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