
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΜΗΜΑ B 

   Αριθμός 5387 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 5117 

Aριθμός 5132 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

______________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της VGP Holdings LLC 
(τμήμα διεθνής επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc.) από την Saudi Arabian Oil Company, μέσω της      

Aramco Overseas Company B.V. 
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 VGP Holdings LLC (τμήμα 
διεθνής επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc.) από την Saudi Arabian Oil Company, μέσω της Aramco Overseas 
Company B.V. 

Η Aramco Overseas Company B.V. (στο εξής η «AOC») είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 
εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η AOC δραστηριοποιείται παρέχοντας προς τις συνδεδεμένες με 
αυτήν οντότητές ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών οικονομικής υποστήριξης, διαχείρισης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ποικίλων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης. Η AOC 
είναι πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Saudi Arabian Oil Company. 

Η Saudi Arabian Oil Company είναι εταιρεία με μετοχές (joint stock company), δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 
τους νόμους της Σαουδικής Αραβίας. Η Saudi Aramco ασχολείται κυρίως με την αναζήτηση, εξερεύνηση, γεώτρηση και 
εξόρυξη ουσιών υδρογονανθράκων και την επεξεργασία, παραγωγή, διύλιση και εμπορία των εν λόγω ουσιών. 

Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελεί η VGP Holdings LLC, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 
σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών. Η VGP Holdings LLC δεν έχει άλλη δραστηριότητα 
εκτός από το να καταστεί η ιθύνουσα εταιρεία της διεθνούς επιχείρησης προϊόντων της Valvoline Inc. Το επιχειρησιακό 
τμήμα των παγκόσμιων προϊόντων της Valvoline Inc., πωλεί προϊόντα προληπτικής συντήρησης κινητήρων και 
αυτοκινήτων, τόσο υπό την επωνυμία Valvoline όσο και προϊόντα άλλων επωνυμιών και ιδιωτικών ετικετών, προς 
λιανοπωλητές μαζικής αγοράς και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εγκαταστάτες και εμπορικούς πελάτες, συμπεριλαμβα-
νομένων διανομέων και αδειούχων, καθώς και προς κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (original equipment 
manufacturers, OEMs). 



  

9.  Σε περίπτωση που η ημέρα πληρωμής τόκου ή αποπληρωμής κεφαλαίου δεν είναι εργάσιμη, η πληρωμή διενεργείται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
10. Φορολογικό καθεστώς και εισφορές: 

Επιβάλλεται φορολογία και εισφορές στους τόκους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
11. Παραλαβή Αιτήσεων: 
  Αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από την 3η μέχρι την 20ή Οκτωβρίου 2022.  Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους δύναται να αποφασίσει τον τερματισμό της παραλαβής αιτήσεων πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας, εάν το συνολικό ποσό της εν λόγω σειράς έκδοσης έχει συμπληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία. Αιτήσεις 
οι οποίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα πρέπει να παραλαμβάνονται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την 
επίσημη ανάληψη του Μητρώου από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022. 
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
Λευκωσία, 
23 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά των εν λόγω 
Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το έγγραφο 
αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση 
επένδυσης. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά Εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους 
τελικούς όρους των εν λόγω Ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους 
Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα για τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των Εξαετών Κυβερνητικών Ομολόγων. Για το σκοπό αυτό 
μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση 
σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη. 
 
Αριθμός 5135 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 294/2022 

_______________ 

Αίτηση της εταιρείας Denpro Energy Ltd (ΗΕ 432556) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες 
για την περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Υπ’ Αριθμόν Α1082) 

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 του περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη 
βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία Denpro Energy Ltd (ΗΕ 432556) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πε-

λάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 
2. Με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στα άρθρα 93 και 94 του 

Νόμου, να εκδώσουν στην εταιρεία Denpro Energy Ltd (ΗΕ 432556), Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς 
πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Denpro Energy Ltd (ΗΕ 432556) όπως προβλέπεται από 
τον Κανονισμό 9(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών και να δημοσιευ-
τεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

4. Η Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες να εκδοθεί στο δικαιούχο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών 
από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να 
τη συνοδεύουν. 

5. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 
Αριθμός 5136 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
____________________ 

Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 13(2) των περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών)  
Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εκδίδει την παρούσα ειδοποίηση με την οποία προτείνει να προβεί  στην 
τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου 
κύκλου, διπλής καύσης Φυσικού Αερίου και Diesel της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd, η οποία αφορά την τρο-
ποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της από 260MW σε 269MW και τροποποίηση της διάταξης των μηχανών από 2+1 
σε 3+1. 

Όλα τα επηρεαζόμενα από την προτιθέμενη τροποποίηση πρόσωπα καλούνται όπως υποβάλουν τις παραστάσεις ή 
ενστάσεις τους στη ΡΑΕΚ εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας. 
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