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Aριθμός 2343 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_________________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας 
Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από την CYCMC II LIMITED, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από τον Όμιλο 

PIMCO, μέσω της B4 Galium Holding 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 χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας 
Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από την CYCMC II Ltd, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από τον Όμιλο PIMCO, 
μέσω της B4 Galium Holding S.a.r.l.   

Η B4 Galium Holding S.a.r.l. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου 
του Λουξεμβούργου, η οποία ιδρύθηκε το 2021 και δεν έχει ασκήσει μέχρι και σήμερα οποιαδήποτε οικονομική 
δραστηριότητα. 

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 η CYCMC II LIMITED, η οποία είναι εταιρεία δεόντως 
εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η CYCMC II LIMITED είναι κυπριακή εταιρεία 
εξαγοράς πιστωτικών διευκολύνσεων με περιορισμένη ευθύνη και έχει αδειοδοτηθεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών 
διευκολύνσεων και ως μη-πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές 
σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 (Ν. 41(I)/2017). Με την ολοκλήρωση της 
συγκέντρωσης, η CYCMC II LIMITED θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά απόκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην 
Κύπρο, στην αγορά διαχείρισης και ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο και στην αγορά διαχείρισης 
ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει αποκτηθεί από μέτρα εκτέλεσης ή με την αποπληρωμή πιστωτικών δικαιωμάτων τα 
οποία προκύπτουν από υποθηκευμένα δάνεια στην Κύπρο και/ή από την απόκτηση χαρτοφυλακίου με REO. 



Αριθμός 2351 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021, Ν. 130(Ι)/2021  
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΕ-Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017» 

Η Ανώτερη Διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα 
άρθρα 9 και 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 εκδίδει το παρόν προσχέδιο Ρυθμιστικής 
Απόφασης και καλεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τεσσάρων (4) 
εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου. 

Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως «Προσωρινή Ρύθμιση Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η για το Σχέδιο Της 
Κυπριακής Δημοκρατίας «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των Έργων 
στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - Οκτώβριος 2017»».  

Η Ανώτερη Διοίκηση της ΡΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη:  

• Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 
9 και 22, 

• Το περιεχόμενο του Εγγράφου Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «Σύνοδος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (24 και 25 Μαρτίου 2022) - Συμπεράσματα» EUCO 1/22, CO EUR 1, CONCL 1, ημερομηνίας 25 
Μαρτίου 2022, το οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι: 

 

− Οι σταθερά υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις για αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τρόπους για την περαιτέρω ανακούφιση των 
πλέον ευάλωτων καταναλωτών και για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα, 

− Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να αξιοποιούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εργαλειοθήκη, συμπεριλαμβανομένου του νέου, προσωρινού πλαισίου 
κρατικών ενισχύσεων για την κρίση ως χρονικά περιορισμένης απόκλισης από την τρέχουσα κατάσταση. 
Όπως προτείνει η Επιτροπή, προσωρινή φορολόγηση ή ρυθμιστικές παρεμβάσεις στα απροσδόκητα κέρδη 
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη πηγή εθνικής χρηματοδότησης (αρχικό κείμενο στα Αγγλικά: As proposed 
by the Commission, temporary taxation of or regulatory interventions on windfall profits can be a useful 
source of national financing), 

• Τις πρόνοιες του Σχεδίου της Κυπριακής Δημοκρατίας «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - Οκτώβριος 
2017» (Εφεξής το Σχέδιο) το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι τα έργα που θα επιλεγούν θα συμβληθούν με την 
Προμήθεια-ΑΗΚ για αγορά της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας στην εκάστοτε Τιμή Αγοράς ΑΠΕ-Η, όπως αυτή 
καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ, 

• Την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 78.656, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, με θέμα 
«Καθεστώτα Στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για σκοπούς Ηλεκτροπαραγωγής», σύμφωνα με την 
οποία, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήψη της εν λόγω απόφασης μέχρι τη λειτουργία της 
ανταγωνιστικής αγοράς, παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να λαμβάνουν την εκάστοτε τιμή αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όπως αυτή καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ, έως τη στιγμή της λειτουργίας της αγοράς, 
οπόταν τα έργα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στην ανταγωνιστικής αγορά, 

και αφού διαπίστωσε ότι: 

• Με βάση τις πρόνοιες του εν λόγω Σχεδίου η Τιμή Αγοράς από ΑΠΕ-Η, που σημαίνει την τιμή αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ-H από την Προμήθεια-ΑΗΚ, καθορίζεται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τη Μέθοδο 
Υπολογισμού της Τιμής Αγοράς από ΑΠΕ-Η που δίνεται στην Έκθεση ΡΑΕΚ με Αριθμό 08/2016, 

• Με βάση τα σημερινά στοιχεία, στο εν λόγω Σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας 69MW εγκατεστημένης ισχύος έργα 
ΑΠΕ-Η είναι συμβεβλημένα με την ΑΗΚ- Προμήθεια, 

• Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Έκθεσης της ΡΑΕΚ Αρ. 07/2022 «Τιμές Ηλεκτρισμού: Μηνιαίοι Καταναλωτές 
Φεβρουαρίου 2022, Διμηνιαίοι Καταναλωτές Απριλίου 2022», όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων ιστορικά στοιχεία 
που αφορούν την Τιμή Αγοράς ΑΠΕ-Η όπως δίνεται στο Σχεδιάγραμμα πιο κάτω, για την περίοδο Δεκέμβριος 2012 
μέχρι Απρίλιος 2022 η ελάχιστη τιμή Αγοράς από ΑΠΕ-Η (χαμηλή τάση) ήταν 4.46€σ/kWh (Απρίλιος 2016) και η 
μέγιστη 19.07€σ/kWh (Απρίλιος 2022) ενώ η μέση τιμή της δεκαετίας ήταν περίπου 11€σ/kWh, 
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• Με βάση τα σημερινά δεδομένα (Απρίλιος 2022) η Τιμή Αγοράς ΑΠΕ-Η για τα έργα ΑΠΕ-Η που εμπίπτουν στο 
Σχέδιο είναι περί τα 19€σ/kWh, 

και εκτιμώντας ότι: 

• Η σημερινή Τιμή Αγοράς ΑΠΕ-Η είναι σημαντικά υψηλή λόγω της πρωτοφανούς έκτακτης ανάγκης που έχει 
παρουσιαστεί στην αγορά ηλεκτρισμού ως περιγράφεται στο Έγγραφο Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου «Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24 και 25 Μαρτίου 2022) - Συμπεράσματα», 

• Η εν λόγω τιμή αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αποφέρει απροσδόκητα κέρδη (windfall profits) 
στα έργα ΑΠΕ-Η που είναι σήμερα συμβεβλημένα στο εν λόγω Σχέδιο, καθότι έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί σε 
σχέση με την τιμή αγοράς κατά την ένταξή τους στο Σχέδιο,  

• Οι σταθερά υψηλές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των αυξημένων τιμών των υγρών καυσίμων και της 
αυξημένης τιμής αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων δεν επηρεάζουν το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από έργα ΑΠΕ, 

• Υπάρχει επιτακτική ανάγκη λήψης προσωρινών μέτρων για μείωση της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
άμεσης παράδοσης για τις εταιρείες και τους καταναλωτές έτσι ώστε να μην επηρεάζουν τους όρους των 
συναλλαγών σε βαθμό που αντίκειται προς το κοινό συμφέρον, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

1. Τον καθορισμό της Μέγιστης Τιμής Αγοράς από ΑΠΕ-Η για τα έργα ΑΠΕ-Η που είναι ενταγμένα στο Σχέδιο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας «Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική 
κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - Οκτώβριος 2017», στη μέση τιμή 
Αγοράς από ΑΠΕ-Η (χαμηλή τάση) της δεκαετίας 2016-2022, ήτοι στα 11€σ/kWh.  

2. Η Μέγιστη Τιμή Αγοράς από ΑΠΕ-Η να τεθεί σε προσωρινή βάση και να παύσει να ισχύει 

(α) με σχετική Απόφαση της ΡΑΕΚ κατόπιν της λήξης της έκτακτης κατάστασης στην αγορά ηλεκτρισμού που 
επικρατεί στη βάση του Έγγραφου Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «Σύνοδος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24 και 25 Μαρτίου 2022) - Συμπεράσματα», EUCO 1/22, CO EUR 1, CONCL 1, 
ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2022, ή 

(β) για όσους συμβαλλόμενους τερματίσουν τη σύμβαση με την ΑΗΚ-Προμήθεια και ενταχθούν στη Μεταβατική 
Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως προνοείται στο πιο πάνω Σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή 

(γ) για όσους συμβαλλόμενους τερματίσουν τη σύμβαση με την ΑΗΚ-Προμήθεια και ενταχθούν στην 
Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού με την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς 
Ηλεκτρισμού, όπως προνοείται στο πιο πάνω Σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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