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Aριθμός 2826 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

____________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες bd-capital Partners Ltd και 
Bridgepoint SAS στην οποία αντίστοιχα θα συνεισφέρουν τις επιχειρήσεις SportPursuit Ltd και Private Sport Shop 
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 

συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες bd-capital Partners Ltd και Bridgepoint 
SAS στην οποία αντίστοιχα θα συνεισφέρουν τις επιχειρήσεις SportPursuit Ltd και Private Sport Shop. 

Η bd-capital Partners Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της 
Ουαλίας. Επενδύει σε εταιρείες στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των υπηρεσιών και των καταναλωτών, όπου 
τα μεταβαλλόμενα πρότυπα καταναλωτικής συμπεριφοράς και η τεχνολογική επίδραση οδηγούν στην ανάπτυξη. 

Η Bridgepoint SAS είναι μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται διάφορα επενδυτικά 
κεφάλαια και ανήκει στον όμιλο Bridgepoint. Ο όμιλος Bridgepoint είναι ένας διεθνώς ενεργός διαχειριστής περιουσιακών 
στοιχείων στον τομέα των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων με επίκεντρο το τμήμα της μεσαίας αγοράς. Οι 
επενδύσεις του ομίλου Bridgepoint εμπίπτουν σε έξι κύριους επιχειρηματικούς τομείς: Υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, καταναλωτικά προϊόντα, τεχνολογία και μελλοντικές βιομηχανίες. 

Η SportPursuit Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας. Η SportPursuit Ltd  
λειτουργεί ως πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου όπου προσφέρει μια σειρά προϊόντων αθλητισμού, υπαίθριων 
δραστηριοτήτων και ενεργού τρόπου ζωής από διάφορες επωνυμίες.  

Η Private Sport Shop είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η Private Sport 
Shop είναι ένας διαδικτυακός έμπορος λιανικής πώλησης αθλητικού εξοπλισμού έκτακτων/ ιδιωτικών εκπτωτικών 
πωλήσεων («flash private sales»). 



Αριθμός 2831 
TIDESTAR SHIPPING LIMITED 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να παρουσιαστούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας TIDESTAR 

SHIPPING LIMITED με αρ. εγγραφής ΗΕ 421909 (η «Εταιρεία») που βρίσκεται στη Σίμου Μενάρδου 8, RIA COURT 8, 
Γραφείο 302, 6015 Λάρνακα, Κύπρος, μέχρι τις 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. αν έχουν οποιαδήποτε ένσταση στην 
τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας και συγκεκριμένα στο ειδικό ψήφισμα που έχει ως ακολούθως: 

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
Που λήφθηκε/εγκρίθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας στις 16 Μαΐου 2022. 

ΌΠΩΣ, το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από το Ιδρυτικό Έγγραφο που 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 και ότι η μόνη αλλαγή είναι η εξής: 

1. Το άρθρο 3. (β) αντικαθίσταται με το ακόλουθο: 
"(β) Η διεξαγωγή επιχείρησης πλοιοκτησίας, εφοπλισμού διαχείρισης, ναύλωσης, πρακτόρευσης, λειτουργίας, 

εκμετάλλευσης και εμπορίας πλοίων, πλωτών μέσων και μηχανημάτων κάθε είδους και περιγραφής, ρητά 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής εκμετάλλευσης εμπορικών πλοίων κατά οποιονδήποτε τρόπο που διασφαλίζει την 
διαθεσιμότητα ολόκληρου του πλοίου.». 

 
 
Αριθμός 2832 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140/2022 

_____________ 
Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 10(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) 

Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί στην 

ακόλουθη τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού 
που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ στις 17 Σεπτεμβρίου 2021: 

i. Τροποποίηση για σκοπούς παροχής ευελιξίας στον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου να καθορίζει στη βάση του σχεδιασμού του τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διατηρείται το 
απόθεμα ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της εγκατάστασης 
υγροποιημένου φυσικού αερίου για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage), νοουμένου ότι το 
ύψος του αποθέματος διατηρηθεί στους εκατόν είκοσι πέντε (125) τόνους (tn), και διασφαλίζεται η ασφάλεια, η 
απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του 
συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος, με την τροποποίηση του όρου 5(θ) 
της Άδειας ως ακολούθως: 

      Αντικατάσταση της φράσης: 
     “Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε πίεση 98barg (60 οC).” 
      Με την ακόλουθη φράση: 

“Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε συνθήκες (πίεσης και 
θερμοκρασίας) που καθορίζονται από τον κάτοχο της Άδειας στη βάση του σχεδιασμού του, ώστε να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη 
τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος.” 
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω τροποποίησης ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου καθορίζει στη βάση του σχεδιασμού του τις συνθήκες διατήρησης του αποθέματος ασφαλείας 
αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage), υπό την προϋπόθεση ότι  διασφαλίζεται η ασφάλεια, 
η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του 
συστήματος μεταφοράς έως την εξάντληση του αποθέματος. 

ii. Τροποποίηση για σκοπούς καθορισμού στον όρο 9(5) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου του κατά τη ΡΑΕΚ εύλογου χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το 
πέρας της υπό αναφορά περιόδου, εντός του οποίου ο κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ 
αναλυτική τριμηνιαία ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής της λειτουργίας, με την τροποποίηση του όρου 9(5) 
της Άδειας ως ακολούθως:  

Προσθήκη της ακόλουθης φράσης ως προτελευταία πρόταση: 
“Οι τριμηνιαίες αναφορές προόδου υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας 

της εκάστοτε υπό αναφορά περιόδου.” 
Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω τροποποίησης ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού 

Αερίου θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ την αναλυτική τριμηνιαία ενημέρωση που προνοεί ο όρος 9(5) της Άδειας σχετικά 
με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 
της εμπορικής της λειτουργίας, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της υπό αναφορά περιόδου.  

Όλα τα επηρεαζόμενα από την προτιθέμενη τροποποίηση πρόσωπα καλούνται όπως υποβάλουν τις παραστάσεις ή 
ενστάσεις τους στη ΡΑΕΚ, μέσω τηλεομοιότυπου στο 22667763 ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
regulator.cy@cera.org.cy, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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