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Aριθμός 3014 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_______________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Corden Pharma Holding S.E. και 
της Corden Pharma US Holdings, Inc. από το ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp 

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 την προτεινόμενη απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Corden Pharma Holding S.E. και 
της Corden Pharma US Holdings, Inc. από το ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp. 

Το ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp είναι ειδικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, το οποίο διοικείται από την 
Astorg Asset Management S.à.r.l (στο εξής η “AAM”), μια εταιρεία διαχείρισης εγκεκριμένη ως AIFM (Alternative 
Investment Fund Manager) από την CSSF, ρυθμιστική αρχή του Λουξεμβούργου. Η AAM μαζί με όλες τις συνδεδεμένες 
εταιρείες και ταμεία ανήκει στο Astorg Fund VIII  (στο εξής ο ” Όμιλος Astorg” ). Ο Όμιλος Astorg είναι μια ανεξάρτητη 
Ευρωπαϊκή εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, ο οποίος πραγματοποιεί επενδύσεις και εξαγορές σε ένα ευρύ 
φάσμα βιομηχανιών. 

Η Corden Pharma Holding S.E. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του 
Λουξεμβούργου και η Corden Pharma US Holdings, Inc. αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 
νόμους του Delaware των ΗΠΑ. Οι εν λόγω εταιρείες αποτελούν την Επιχείρηση Στόχο στην παρούσα πράξη και 
παρέχουν υπηρεσίες ανάπτυξης και παραγωγής (γνωστές ως Contract Development Manufacturing Organizations, 
“CDMO”) με την οποία ένας κατασκευαστής παρέχει σε ανάντη επίπεδο υπηρεσίες παραγωγής βάσει σύμβασης για 
λογαριασμό τρίτων φαρμακευτικών εταιρειών είτε για ενεργά φαρμακευτικά συστατικά είτε για φαρμακευτικά προϊόντα 
συμπληρωμένων δόσεων. 



 

Αριθμός 3015 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_________________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Pacific Investment Management Company LLC 
(PIMPCO) επενδυτικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας που περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings 

Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ, το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd και ομόλογα, μέσω 
της Oxalis Holdings S.a.r.l. 

 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 την προτεινόμενη απόκτηση από την Pacific Investment Management Company LLC 
(PIMPCO) επενδυτικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας που περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings 
Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ (“Starlight Portfolio”), το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd 
και ομόλογα, μέσω της Oxalis Holdings S.a.r.l. 

Η Oxalis Holdings S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου. Η Oxalis Holdings S.a.r.l. είναι επενδυτικό όχημα, η οποία ελέγχεται από την Pacific Investment 
Management Company LLC (PIMCO). 

Η PIMCO είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενεργή διαχείριση σταθερού 
εισοδήματος και παρέχει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα ιδρύματα, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 
θεσμικούς επενδυτές. 

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί ένα επενδυτικό πακέτο της Ελληνικής Τράπεζας που 
περιλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Kohira Holdings Ltd η οποία θα κατέχει χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ (“Starlight Portfolio”), 
το μετοχικό κεφάλαιο της APS Debt Servicing Cyprus Ltd και κάποια ομόλογα.  

Η Kohira Holdings Limited είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εταιρεία δεόντως 
εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του 
Χαρτοφυλακίου στην Kohira Holdings Ltd η έγκρισή της ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων Νόμου του 2015 (169(I)/2015). Μετά τη μεταβίβαση του 
Χαρτοφυλακίου Starlight από την Ελληνική Τράπεζα στην Kohira Holdings Ltd, η Kohira Holdings Ltd θα αδειοδοτηθεί 
επίσης ως «μη πιστωτικό ίδρυμα» σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση 
με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017 (41(I)/2017). 

Η APS Debt Servicing Cyprus Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η APS Debt Servicing Cyprus Limited δραστηριοποιείται στους 
τομείς της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας η οποία αποκτήθηκε από πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή 
πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια και στη διαχείριση και ανάκτηση μη 
εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα με απαιτήσεις σε 
καθυστέρηση και συναφών επικουρικών χρεών. 

 
 
 
 
Αριθμός 3016 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 159/2022 

Αίτημα Ανάκλησης της εταιρείας HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291) της Υπ’ Αριθμόν Κ71/2020 Άδειας Κατασκευής 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς 

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, και αφού εκτίμησαν ότι ο ίδιος ο αδειούχος αιτείται την ανάκληση της υπ’ 
αριθμόν Κ71/2020 Άδειας Κατασκευής καθότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει όλες τις άλλες απαιτούμενες άδειες, στη βάση 
των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291) για ανάκληση της υπ’ αριθμόν Κ71/2020 

Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, 
εγκατεστημένης ισχύος 80MWp, και κυψέλες καυσίμων, εγκατεστημένης ισχύος 6MW, με συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας μέσω αποθήκευσης υδρογόνου, αποθηκευτικής ενέργειας 90MWh, και συστοιχίες μπαταριών, 
αποθηκευτικής ενέργειας 30 MWh, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας. 

2. Η απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να 
γνωστοποιηθεί στην εταιρεία HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291). 

3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 
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