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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

Κοινοποίηση Συγκέντρωσης σύμφωνα με την απόκτηση των επιχειρήσεων Biofreeze και TheraPearl
της Lanai Holdings 1.5, Inc. από την MJ USA Holdings 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 η εταιρεία MJ USA Holdings LLC, με
κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην
απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Lanai Holdings 1.5, Inc. και ως εκ τούτου, στην απόκτηση των
επιχειρήσεων Biofreeze και TheraPearl.
Η MJ USA Holdings LLC είναι ιθύνουσα εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Delaware στις ΗΠΑ. Η
MJ USA Holdings LLC ανήκει έμμεσα εξ ολοκλήρου στην εταιρεία Reckitt Benckiser Group plc. Η Reckitt Benckiser είναι
δημόσια εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η εταιρεία είναι
εταιρεία καταναλωτικών αγαθών και παραγωγός προϊόντων υγείας, υγιεινής, οικίας και διατροφής που κατέχει διάφορες
αξιόπιστες οικιακές εμπορικές επωνυμίες που βρίσκονται σε νοικοκυριά σε περισσότερες από 190 χώρες. Οι εμπορικές
επωνυμίες της εταιρείας εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: Υγιεινή, Υγεία και Διατροφή. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Mycil, Dettol,
Disprin, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Airborne και Air Wick. Η Reckitt Benckiser,
κατέχει την εμπορική επωνυμία ανακούφισης πόνου Nurofen, η οποία παράγει η ίδια αναλγητικά προϊόντα με βάση την
ιβουπροφαίνη (ibuprofen) που διατίθενται σε μια ποικιλία διαφορετικών εφαρμογών (όπως τζελ, επιθέματα (patches) ή
δισκία). Μέσα στο χαρτοφυλάκιο υγείας της, η Reckitt Benckiser Group plc κατασκευάζει και πωλεί συστημικά
αναλγητικά, κυρίως μέσω της εμπορικής επωνυμίας Nurofen και της στοματικής και οδοντικής αγοράς αναλγητικών μέσω
της εμπορικής επωνυμίας Bonjela.
Η Lanai Holdings 1.5, Inc, είναι ιθύνουσα εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Delaware στις ΗΠΑ.
Εταιρείες που ελέγχονται από την εταιρεία Lanai Holdings 1.5 διανέμουν σειρές προϊόντων της Biofreeze και TheraPearl
κυρίως στις ΗΠΑ. Η επιχείρηση Biofreeze ασχολείται με τη διανομή προϊόντων τοπικής ανακούφισης πόνου με βάση την
μενθόλη (menthol) (τοπικά αναλγητικά προϊόντα που πωλούνται σε μορφή τζελ, roll-on, σπρέι, κρέμα και επιθέματα). Η
επιχείρηση TheraPearl αφορά ζεστά και κρύα περιτυλίγματα χωρίς φάρμακα (drug free) για ανακούφιση από τον πόνο.
Η σειρά TheraPearl περιλαμβάνει επίσης μάσκες προσώπου και ματιών που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία.
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8. Αποπληρωμή:
Τα ομόλογα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 8 των Γενικών Όρων Έκδοσης, αποπληρώνονται στην
ονομαστική τους αξία την 5η Μαΐου 2027.
Οι κάτοχοι δύνανται κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα να αιτηθούν την πλήρη/ μερική αποπληρωμή του Εξαετούς
Κυβερνητικού Ομολόγου με προειδοποίηση 90 ημερολογιακών ημερών.
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 τις 2 μέχρι τις 20 Απριλίου 2021. 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 Απριλίου 2021.
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
Λευκωσία,
26 Μαρτίου 2021.
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.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 93/2021
ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 19 Μάρτιου 2021 υπ’ αριθμόν 20/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω:
•

Η επιστολή της εταιρείας Galascope, ημερομηνίας 21/12/2020 και Αρ. Εισερχ. 4708/2021, αναφορικά με το πιο
πάνω θέμα,

•

η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 15/01/2021 και Αρ. Εξέρχ. 110/2021, αναφορικά με το πιο
πάνω θέμα,

•

η επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 23/02/2021 και Αρ. Εισερχ. 803/2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και

το εσωτερικό σημείωμο του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 03/03/2021, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
Συνημμένο 1.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
•

•

Τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμους (Ν. 112(I)/2013),

•

την Ρυθμιστική Απόφαση 02/2010 (ΚΔΠ 398/2010),

•

την υπ’ αριθμόν 857/2013 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 15/02/2013, με την οποία καθόρισε το ΔΣΜΚ ως
εξουσιοδοτημένο εκδότη για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,

•

την υπ’ αριθμόν 1278/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20/05/2015, με την οποία καθόρισε τα τέλη του
ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,

•

Έκθεση κοστολόγησης και αξιολόγησης τελών πιστοποίησης εγγυήσεων προέλευσης που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ ως ο
εξουσιοδοτημένος εκδότης εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, Φεβρουάριος 2021,
Αρ. Εισερχ. 803/2021, και

•

το κόστος διαχείρισης του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ.
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Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιόν τους στοιχεία, διαπίστωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για
αναθεώρηση των τελών του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που καθορίστηκαν με
την υπ’ αριθμόν 1278/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ λόγω:
•

Της αυξανόμενης δραστηριοποίησης ανεξάρτητων παραγωγών και προμηθευτών εκτός καθεστώτων στήριξης οι
οποίοι μπορούν να εμπορευθούν τις εγγυήσεις προέλευσης, εξασφαλίζοντας ένα επιπλέον έσοδο, βελτιώνοντας τη
βιωσιμότητα των έργων τους,

•

της έναρξης δραστηριοποίησης παραγωγών και προμηθευτών το 2021 στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς
Ηλεκτρισμού,

•

της εφαρμογής των νέων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού και την έναρξη της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού
το 2022,

•

των τελών που εφαρμόζουν άλλα μέλη του Association of Issuing Bodies (AIB) και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναφορικά με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο και την έκδοση και ακύρωση των εγγυήσεων
προέλευσης, και

• της ανάγκης προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιόν τους έγγραφα και στοιχεία και
εκτίμησαν ότι η αναθεώρηση των τελών του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης θα πρέπει να:
•

Αντικατοπτρίζει τα διοικητικά έξοδα λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ,

•

λαμβάνει υπόψιν τις πρακτικές άλλων μελών του AIB, και

• λαμβάνει υπόψιν την ανάγκη προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
στη βάση των διαμειφθέντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν 1278/2015 Απόφαση της ΡΑΕΚ με την οποία καθόρισαν τα τέλη του ηλεκτρονικού
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ.
2. Να καθορίσουν τα τέλη εγγραφής του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ
και ΣΥΘΗΑ σύμφωνα με το πιο κάτω πίνακα:
Τέλος Εγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ
Ισχύς Σταθμού Παραγωγής (P)

Τέλος Εγγραφής (€)

P≤1MW

100

1MW>P≤8MW

200

8MW>P≤20MW

500

20MW>P≤60MW

1.000

P>60MW

1.500
Τέλος Έγγραφής Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για προμηθευτές
Τέλος Εγγραφής(€)

Προμηθευτές

0

3. Για τα έτη 2021 – 2030 να καθορίσουν μηδενικό:
•

Το ετήσιο τέλος του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγούς ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ και προμηθευτές.

•

Το τέλος έκδοσης, εισαγωγής/εξαγωγής και ακύρωσης εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ.
Για τα έτη 2021 – 2030 το κόστος διαχείρισης του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής
ενέργειας ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ να ανακτάται μέσω της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΔΣΜ).
Να επανεξετάσουν τα τέλη του ηλεκτρονικού μητρώου εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ και
ΣΥΘΗΑ με τη λήξη της περιόδου 2021 – 2030.
Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να κοινοποιηθεί στο Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς Κύπρου (ως εξουσιοδοτημένος εκδότης Εγγυήσεων Προέλευσης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ).
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5.
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