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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 7 ∆εκεµβρίου 2017, από το ταµείο The Baring 

Asia Private Equity Fund VI (µαζί µε τις συνδεδεµένες εταιρείες και τις επενδύσεις 

του, στο εξής το «Ταµείο VI»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο 

«Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία η η Sarbacane 

Bidco, Inc. (στο εξής η«Sarbacane»), η οποία κατέχεται εξολοκλήρου από το Ταµείο 

VI, θα αποκτήσει το 100% των µετοχών της ETS Holdings Inc. (στο εξής η «ETS 



Holdings»), περιλαµβανοµένης και της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Prometric Inc. 

(στο εξής η «Prometric»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Το Ταµείο VI που είναι ένα επενδυτικό ταµείο συνδεδεµένο (affiliated) µε την 

Baring Private Equity Asia (στο εξής η«BPEA»). Η BPEA είναι µια ανεξάρτητη 

εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (alternative asset management 

firm) στην Ασία, η οποία λειτουργεί ένα παν-ασιατικό επενδυτικό πρόγραµµα, 

χρηµατοδοτώντας εξαγορές (buyouts) και παρέχοντας κεφάλαια ανάπτυξης 

(growth capital) σε εταιρείες για επέκταση ή εξαγορές, καθώς και ιδιωτικό 

πρόγραµµα πιστώσεων (private credit) και παν-ασιατικό πρόγραµµα επενδύ-

σεων σε ακίνητα (real estate private equity investment program). Τα συνδε-

δεµένα µε την BPEA κεφάλαια έχουν σήµερα περισσότερες από 40 εταιρείες 

χαρτοφυλακίου σε ολόκληρη την Ασία και τον κόσµο. Τα ταµεία κατέχουν είτε 

έλεγχο, είτε σηµαντικό µερίδιο µειοψηφίας, σε κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου. 

Η Baring Private Equity Asia GP VI L.P. είναι ο οµόρρυθµος εταίρος (general 

partner) κάθε ενός των οντότητων που αποτελούν το Ταµείο VI. Η Baring Pri-

vate Equity Asia GP VI Limited είναι ο οµόρρυθµος εταίρος της Baring Private 

Equity Asia GP VI L.P..  

• Η Sarbacane που είναι µια εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), 

δεόντως εγγεγραµµένη στο Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία συσ-

τάθηκε για τους σκοπούς της απόκτησης των µετοχών της ETS Holdings. Η 

Sarbacane, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ανήκει στο Ταµείο VI.  

• Η ETS Holdings που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη στο Delaware των 

Ηνωµένων Πολιτειών και είναι η µητρική εταιρεία της Prometric. Η ETS Hold-

ings δεν έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες πέραν από την κατοχή των µετο-

χών της Prometric Inc.. Η Prometric είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη στο 

Delaware των Ηνωµένων Πολιτειών και αποτελεί θυγατρική της ETS Holdings. 

Η Prometric είναι εταιρεία παροχής τεχνολογικά υποβοηθούµενων 

(technology-enabled) υπηρεσιών εξέτασης (testing) και αξιολόγησης (assess-

ment), σε ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές οργανώσεις. Η Prometric σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών χο-

ρήγησης άδειας (licensure) και πιστοποίησης (certification) σε ακαδηµαϊκούς, 

εταιρικούς, χρηµατοοικονοµικούς, υγειονοµικούς φορείς, τεχνολογίες πληρο-

φοριών, επαγγελµατικές ενώσεις και κυβερνητικούς πελάτες. Εκτός από τις 

υπηρεσίες σχεδιασµού, ανάπτυξης, παράδοσης, ψυχοµετρίας και διαχείρισης 



δεδοµένων, η Prometric προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε επαγ-

γελµατικά κέντρα δοκιµών που χρησιµοποιούν τεχνολογίες και διαδικασίες δι-

αχείρισης για να παρέχουν συνεπή εµπειρία δοκιµών (consistent testing expe-

rience) σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσµο. Η Prometric προσφέρει λύ-

σεις end-to-end που επιτρέπουν στα προγράµµατα πελατών να εξελίσσονται 

συνεχώς και λειτουργεί επίσης ένα ευέλικτο δίκτυο εξεταστικών κέντρων (test 

sites). 

Στις 8 ∆εκεµβρίου 2017, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 22 ∆εκεµβρίου 2017, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή µε 

ηµεροµηνία 11 Ιανουαρίου 2018, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της 

γνώµη ως προς το συµβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε τον Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας αγοράς 

µετοχών (Stock Purchase Agreement) ηµεροµηνίας 13/11/2017 (στο εξής η 

«Συµφωνία»), [……..……]1. Στη βάση της Συµφωνίας, το Ταµείο VI, µέσω της 

Sarbacane, θα εξαγοράσει από την Educational Testing Service ολόκληρο το µετοχικό 

κεφάλαιο της ETS Holdings, περιλαµβανοµένης της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της, 

Prometric.  

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η 

έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόµου.  

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 

στο σύνολο του κειµένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 

 



Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και γε-

γονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης συµπεριλαµβανο-

µένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια 

της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό 

εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νό-

µου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της ETS Holdings από α-

ποκλειστικό έλεγχο της από την Educational Testing Service, σε αποκλειστικό έλεγχο 

της από το Ταµείο VI. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

σηµασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων υ-

περβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινο-

ποίησης, για το οικονοµικό έτος 2106, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατο-

ποίησε το Ταµείο VI ήταν περίπου €[………], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών που 

πραγµατοποίησε η Prometric η οποία ανήκει στη ETS Holdings, για το ίδιο έτος, α-

νήλθε σε περίπου €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συµµετέχουσες επιχει-

ρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας άνω των 

€3.500.000. Συγκεκριµένα, ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, o κύκλος εργασιών 

που πραγµατοποίησε το Ταµείο VI στην Κύπρο, κατά το 2016, […..………], 

€[………] και αφορά παροχή εταιρικών υπηρεσιών και φορολογικών συµβουλών 

(corporate services and tax advice)2. Η ETS Holdings στην Κύπρο, κατά το έτος 

2016, πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών µέσω της Prometric, που ανήλθε σε περίπου 

€[………] και αφορούσε παροχή εξεταστικών υπηρεσιών. 

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισ-

µού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συµβατότητας µια 

συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρ-

θρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του ανταγωνισµού στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιο-

υργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους κρι-

τήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

                                                             
2
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Vistra προσφέρει πλήρη γκάµα εταιρικών υπηρεσιών 
στην Κύπρο, καθώς επίσης βοηθά τους πελάτες και τους συµβούλους τους µε το φορολογικό σχεδιασµό 
και την εταιρική και οικονοµική διάρθρωση του οµίλου τους. 



Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς αξιο-

λόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του αν-

ταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγρα-

φικής αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η αγοράστρια Sarbacane, δια της οποίας θα 

συντελεσθεί η εξαγορά των µετοχών της ETS Holdings, είναι εταιρεία όχηµα που 

συστάθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξαγοράς και κατέχεται εξολοκλήρου 

από το Ταµείο VI, το οποίο έχει επενδύσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορους τοµείς της αγοράς.  

Η ETS Holdings δεν έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, εκτός από την κατοχή των 

µετοχών της Prometric. Η Prometric δραστηριοποιείται στην αγορά παγκόσµιων εξε-

ταστικών υπηρεσιών (Global Testing Services).  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέν-

τρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά παροχής εξεταστικών υπηρε-

σιών. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικ-

ράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, οι δραστηριότητες του 

Ταµείου VI (συµπεριλαµβανοµένων των ελεγχόµενων εταιρειών χαρτοφυλακίου του 

και των εταιρειών χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από ταµεία (funds) που είναι συν-

δεδεµένα µε το Ταµείο VI) δεν επικαλύπτονται, από οριζόντια άποψη, µε τις δραστη-

ριότητες της Prometric στη Κύπρο. Συνεπώς, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια 

επικάλυψη µεταξύ των δραστηριοτήτων του Ταµείου VI  και της Prometric στην Κύπ-

ρο. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οποια-

δήποτε κάθετη σχέση ούτε και υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέν-

τρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φά-

κελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις του 

Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε το 

Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν 

τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώληση 

του ανταγωνισµού. 



Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου, η Επιτροπή οµόφω-

να αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει 

αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  
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