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Ημερομηνία απόφασης: 14 Ιουλίου 2021                                                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2021, από την εταιρεία HH Global Ltd 

(μαζί με τις συνδεδεμένες (affiliated) εταιρείες της στο εξής η «HH Global»),  

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 HH Global 

προτίθεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Adare International 

Ltd (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η HH Global που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε ως ένας 

ανεξάρτητος διαχειριστής εκτύπωσης (print manager) και παρέχει υπηρεσίες 

που σχετίζονται με την εξωτερική ανάθεση και τη διανομή υλικού μάρκετινγκ. 

Η HH Global είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου της The Blackstone Group Inc. 

(μαζί με οποιεσδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή συνδεδεμένα 

επενδυτικά ταμεία, αναλόγως με την περίπτωση, η «Blackstone»).  

Η βασική δραστηριότητα της HH Global μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρία 

τμήματα: (α) την ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (εξωτερική ανάθεση) 

υλικού μάρκετινγκ (outsourced procurement of marketing materials), (β) την 

ανάπτυξη περιεχομένου και (γ) την εμπειρία πελατών (πληροφοριών και 

αναλυτικά στοιχεία) (customer experience (intelligence & analytics)). 

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών 

στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο 

της Νέας Υόρκης. Η Blackstone λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης 

επενδύσεων, όχι ως όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων (conglomerate) ή ως 

ιθύνουσα εταιρεία. Συνεπώς, κάθε εταιρεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

της  Blackstone, υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και χρηματοδότηση και 

κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές (παρόλο που οι επενδυτές των 

διαφορετικών επενδυτικών ταμείων της Blackstone ενδέχεται να 

επικαλύπτονται). 

2. Η Επιχείρηση Στόχος (Adare International Ltd) δραστηριοποιείται στους τρεις 

ακόλουθους τομείς: (α) υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης υλικών μάρκετινγκ 

κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, (β) διεθνείς υπηρεσίες ανάθεσης υλικών 

μάρκετινγκ εξωτερικής ανάθεσης διεθνώς και (γ) το δημιουργικό τομέα, μέσω 

της εταιρείας Purple. 

Οι υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης περιλαμβάνουν την προμήθεια και 

διανομή υλικών μάρκετινγκ για επωνυμίες σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών. 

Με άλλα λόγια, η Adare προμηθεύεται υλικό μάρκετινγκ (έντυπο υλικό και 

διαφημιστικά προϊόντα) από προμηθευτές και πωλεί αυτά τα προϊόντα 

(προσαρμοσμένα) στους πελάτες της. Οι πελάτες, επομένως, αναθέτουν την 

προμήθεια των (προσαρμοσμένων) υλικών μάρκετινγκ τους στην Adare, η 

οποία παρέχει διαχείριση συσκευασίας και εφοδιαστική διαχείριση σχετικά με 

αυτά τα υλικά μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της 
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παράδοσης). Για τους πελάτες, η ενοποίηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ 

και η εξωτερική ανάθεση τους στην Adare αποτελεί ευκαιρία για τη μείωση 

των συνολικών δαπανών και τη μείωση του αριθμού των προμηθευτών στην 

αλυσίδα εφοδιασμού μάρκετινγκ. Μέσα στις υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, 

η Adare προσφέρει έντυπο υλικό, υλικό σημείου πώλησης και διαφημιστικά 

προϊόντα (printed materials, point of sale materials, and promotional 

merchandise). 

Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ / δημιουργίας διαφημιστικού υλικού περιλαμβάνει 

την παροχή στρατηγικών και δημιουργικών συμβουλών για την κατασκευή 

εμπορικών σημάτων και την ψηφιακή παραγωγή υλικών μάρκετινγκ. 

Στις 23 Ιουνίου 2021, η 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 Δημοκρατίας 

στις 2 Ιουλίου 2021, 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 12 Ιουλίου 2021, 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας (στο εξής η 

«Συμφωνία») ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2021, η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ 

των EndlessIII (GP) LP και διαφόρων φυσικών προσώπων, μαζί ως οι Πωλητές, και 

της HH Global Limited, ενεργώντας ως ο Αγοραστής. Όπως αναφέρεται στη 

Συμφωνία, ο Αγοραστής θα αποκτήσει ολόκληρο το εκδομένο και προς έκδοση 

μετοχικό κεφάλαιο της Adare International Holdings Limited. 
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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.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, 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)(ii) 

του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου από την 

HH Global. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020 της HH Global ανήλθε γύρω στα 

€[………]1 , για το 2019 (οι πληροφορίες για το οικονομικό έτος 2020 δεν είναι ακόμα 

διαθέσιμες) της Blackstone ανήλθε γύρω στα €[………] και για το έτος 2020 και της 

Επιχείρησης Στόχος ανήλθε γύρω στα €[………].  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

πραγματοποιούν κύκλο εργασιών άνω των €3,5 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, ο 

κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2019 της Blackstone (η HH 

Global είναι ελεγχόμενη εταιρεία της Blackstone) ανήλθε στα €[………] από 

διάφορους τομείς δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου της όπως software, 

οπτικά, διαφήμιση μέσω διαδικτύου, κ.ά. . Η Adare, κατά το έτος 2020 είχε ελάχιστο 

κύκλο εργασιών στην Κύπρο, ύψους περίπου €[………].   

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

της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

 
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 [....]. 
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ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για 

τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου και 

εξέτασε τις σχετικές αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν οριζόντιες, κάθετες 

ή γειτονικές σχέσεις.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων αφορούν την αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης 

εκτύπωσης (print management services).  

Η Επιτροπή συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία και δεδομένα που περιβάλλουν τη 

συγκέντρωση κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά (α) την αγορά 

Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτύπωσης (print management services) και (β) την αγορά 

υπηρεσιών επικοινωνίας μάρκετινγκ (marketing communication services).  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για όλες τις 

σχετικές αγορές, η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, τόσο η HH Global όσο 

και η Adare παρέχουν υπηρεσίες μάρκετινγκ, ιδίως υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης 

φυσικού μάρκετινγκ (out-sourced physical marketing services), δηλαδή υπηρεσίες 

γύρω από την προμήθεια, την εκπλήρωση, την αποθήκευση και διανομή φυσικού 

υλικού μάρκετινγκ για λογαριασμό των πελατών τους. Η HH Global είναι η μοναδική 

εταιρεία χαρτοφυλακίου η οποία ελέγχεται από την Blackstone της οποίας οι 

δραστηριότητες είναι σχετικές με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου. 

Ωστόσο, οι δραστηριότητες της Blackstone (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης της HH Global) 

δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο 

[………]. Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν υπάρχει οριζόντια 

επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Blackstone (συμπεριλαμβανομένων των 

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης της HH Global) 

και της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο.  
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Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις 

μεταξύ της Blackstone (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης της HH Global) και της Επιχείρησης 

Στόχου στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

Με βάση τα πιο πάνω καθώς και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες 

αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο 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 

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


