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Aριθμός 1764 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

________________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά  με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της SKY CAC Ltd, από τη Cerberus 
Capital Management L.P., μέσω της Promontoria Sky Designated Activity Company 

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 Cerberus Capital Management L.P. με 
κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε 
απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της SKY CAC Ltd, μέσω της Promontoria Sky Designated Activity Company. 

Η Cerberus Capital Management L.P είναι σύμβουλος επενδύσεων, εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαι-αγοράς 
των ΗΠΑ και μέλος της Cerberus, μίας παγκόσμιας εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων που ασχολείται με επενδύσεις 
σε ακίνητη και προσωπική περιουσία κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, μετοχικών κεφαλαίων, 
αποθετηρίων εγγράφων (depository receipts), επενδυτικών εταιρειών, αμοιβαίων κεφαλαίων, συνδρομών (subscriptions), 
δικαιωμάτων αγοραπωλησίας μετοχών (warrants), ομολόγων (bonds), γραμματίων (notes), χρεογράφων (debentures), 
δικαιωμάτων προαίρεσης (options), και άλλων τίτλων διαφόρων ειδών και φύσης σε διάφορους κλάδους παγκοσμίως.  

Η Promontoria Sky Designated Activity Company είναι εταιρεία ειδικού σκοπού δεόντων εγγεγραμμένη σύμφωνα με 
τους νόμους της Ιρλανδίας, η οποία συστάθηκε για την υλοποίηση της προτεινόμενης εξαγοράς. Η Promontoria Sky είναι 
νεοσύστατη εταιρεία και δεν έχει καμία προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών. 

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η SKY CAC Ltd, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η SKY CAC είναι εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων που ιδρύθηκε 
από την Alpha International Holdings S.M.S.A. με σκοπό την απόκτηση χαρτοφυλακίου δανείων και ακινήτων από τις 
Alpha Credit Acquisition Company και Alpha Bank Cyprus Ltd. Η SKY CAC είναι νεοσύστατη εταιρεία και δεν έχει καμία 
προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. 



 

Αριθμός 1765 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_________________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. 
από την KPS Capital Partners, LP, μέσω της Oscar Topco, 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 παραλήφθηκε κοινοποίηση 
συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. από την KPS 
Capital Partners, LP, μέσω της Oscar Topco, LLC. 

Η Oscar Topco, LLC είναι νεοσύστατη εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Ντελαγουέρ των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής, χωρίς καμία εμπορική δραστηριότητα, που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης 
συναλλαγής. Ανήκει εξ ολοκλήρου και ελέγχεται από την KPS Special Situations Fund V, τα οποία είναι επενδυτικά 
κεφάλαια που διαχειρίζεται η KPS Capital Partners, LP.  

Η KPS Capital Partners, LP (KPS) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Ντελαγουέρ των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής. Η KPS Capital Partners, LP, μέσω των συνδεδεμένων με αυτήν οντοτήτων διαχείρισης, είναι ο 
διαχειριστής των KPS Special Situations Funds, μιας οικογένειας επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι μια ετερόρρυθμη 
εταιρεία που ελέγχεται από τον γενικό εταίρο της, την KPS Capital Partners, LLC. Τα εν λόγω κεφάλαια 
δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις μετοχών που ελέγχουν κατασκευαστικές και βιομηχανικές εταιρείες σε ένα ευρύ 
φάσμα κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών υλικών, των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων, των 
προϊόντων υγείας και πολυτελείας, των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και της γενικής 
κατασκευής. 

Η Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. (ΟΒΕ) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο του Ντελαγουέρ των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι ένας κάθετα ολοκληρωμένος κατασκευαστής και διανομέας προϊόντων 
υαλοπινάκων (τζάμια) και λύσεων υλικού. Κατασκευάζει και διανέμει εξαιρετικά προσαρμοσμένο και κρίσιμο για το έργο 
επώνυμο υλικό για ντους, κιγκλιδώματα, πόρτες, παράθυρα και άλλα προϊόντα που επικεντρώνονται στους υαλοπίνακες 
(τζάμια). Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη κατασκευάστρια προστιθέμενης αξίας προσαρμοσμένων προϊόντων γυαλιού, 
συμπεριλαμβανομένων των μετριασμένων, μονωτικών, πολυστρωματικών και άλλων εσωτερικών υαλοπινάκων. 
Περαιτέρω, παρέχει λύσεις συστημάτων αλουμινίου υψηλής απόδοσης, όπως βιτρίνες, παράθυρα τοίχων και κουρτίνες 
τοίχων.  

 
 

Αριθμός 1766 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 70/2022 
________________ 

Αίτηση της Εταιρείας Volton Energy CY Ltd (ΗΕ 423369) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς 
πελάτες για την περίοδο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Υπ’ Αριθμόν Α1071) 

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 Volton Energy CY Ltd (ΗΕ 423369) Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς 

πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού. 
2. Με την έναρξη ισχύος των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως αυτοί προβλέπονται στο εδάφιο (6) του 

άρθρου 81 του Νόμου, να εκδώσουν στην εταιρεία Volton Energy CY Ltd (ΗΕ 423369), Άδεια Προμήθειας 
Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες σύμφωνα με το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο. 

3. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία  Volton Energy CY Ltd (ΗΕ 423369) όπως προβλέπεται 
από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Kανονισμός 9(1) και να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

4. Η Άδεια στο δικαιούχο να εκδοθεί εντός 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 1767 

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 
(Ν. 27(Ι)/2018) 

_____________ 
Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 15 

Η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως 
αρμόδια αρχή για την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από το 
άρθρο 15 του Νόμου 27(Ι) του 2018, έχει προβεί στις 2 Μαρτίου 2022 στην αναγνώριση της UNIPORK CYPRUS LTD, με 
έδρα τα Λατσιά, ως Οργάνωση Παραγωγών για το γεωργικό τομέα χοίρειου κρέατος. 
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