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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 55/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.39 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Anin Star Holding Ltd από την LVMH MOET HENNESSY – 

LOUIS VUITTON 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 11 Οκτωβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, από την εταιρεία LVMH 

MOET HENNESSY – LOUIS VUITTON (στο εξής η «LVMH») και την Stella Nina 

McCartney, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

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

αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο της Anin Star Holding Ltd (στο εξής η «Εταιρεία 

Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. H LVMH που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι μητρική εταιρεία της οποίας η 

κύρια δραστηριότητα είναι η διαχείριση και ο συντονισμός των επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων των θυγατρικών της, η παροχή σε αυτές διαφόρων 

υπηρεσιών επιχειρησιακής βοήθειας (management assistance services) 

αναφορικά με νομικά, ψηφιακά, οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά 

θέματα. 

Η LVMH κατέχει και ελέγχει, μέσω των θυγατρικών της (μαζί, ο «Όμιλος 

LVMH») ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερες από 70 

επώνυμες μάρκες πολυτελείας και πέραν των 4,590 σημείων πώλησης 

παγκοσμίως, περιλαμβανομένων ιδιόκτητων καταστημάτων της δικής τους 

επωνυμίας και καταστημάτων τα οποία είναι μέρος επιλεκτικών αλυσίδων 

διανομής (selective distribution chains).  

Ο Όμιλος LVMH είναι ενεργός στην αγορά ειδών πολυτελείας. Οι 

δραστηριότητες του είναι εσωτερικά δομημένες στους ακόλουθους τομείς:  

- κρασιά και ποτά,  

- είδη μόδας και δερμάτινα είδη, περιλαμβανομένων αξεσουάρ, 

- αρώματα και καλλυντικά, ρολόγια και κοσμήματα,  

- επιλεκτική λιανική πώληση (selective retailing), 

- άλλες δραστηριότητες (περιλαμβανομένων μέσων ενημέρωσης, 

ξενοδοχείων και του τομέα σκαφών πολυτελείας.  

2. Η κα. Stella McCartney που είναι Βρεττανή σχεδιάστρια μόδας, η οποία 

ξεκίνησε τον δικό της οίκο μόδας στο όνομα της το 2001. Είναι η ιδιοκτήτρια, 

διευθυντής του δημιουργικού τμήματος και πρέσβειρα (ambassador) του 

οίκου μόδας. Πέραν των ρόλων αυτών, [………]1 καθώς και διενεργεί 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες.  

Επιπλέον του ομίλου Stella McCartney Group και των σχετικών του 

δραστηριοτήτων, [………].    

3. Η ANIN STAR HOLDING LIMITED (Εταιρεία Στόχος) που είναι δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η εν 

λόγω εταιρεία αποτελεί ιθύνουσα, νέο- συσταθείσα μητρική εταιρεία 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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ομίλου Stella McCartney. Κατέχει 100% της Stella McCartney Ltd (SML) και 

της Luxury Fashion Luxembourg SA (LFL) οι οποίες ακολούθως, κατέχουν εξ’ 

ολοκλήρου τις άλλες εταιρείες του ομίλου (η Εταιρεία, η SML, η LFL και οι 

άμεσες και έμμεσες θυγατρικές τους θα αναφέρονται στο εξής ως ο «Όμιλος 

SMC»). Η Εταιρεία Στόχος ανήκει στην κα. Stella McCartney.  

Η Εταιρεία Στόχος αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού για την πραγματοποίηση 

της εν λόγω συγκέντρωσης, αφού τελικός στόχος της Αγοράστριας είναι ο 

όμιλος SMC. Ο όμιλος SMC είναι οίκος μόδας πολυτελείας  με 59 

καταστήματα ανά το παγκόσμιο και οι κολεξιόν του διανέμονται σε 77 χώρες. 

Η επωνυμία Stella McCartney προσφέρει γυναικεία και ανδρικά «ready-to 

wear» παπούτσια, τσάντες και παιδικά. Έχει αναπτύξει επίσης, με 

αδειοδοτήσεις (under licensing), οπτικά είδη, εσώρουχα, μαγιό και αρώματα 

καθώς επίσης και αθλητικό ρουχισμό σύμφωνα με μια μακροχρόνια 

συνεργασία με την Adidas.  

 

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

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 4 Οκτωβρίου 2019, 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 7 Οκτωβρίου 2019, 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 της Συμφωνίας 

πώλησης και επένδυσης αναφορικά με την Anin Star Holding Limited (Sale and 
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Investment agreement relating to Anin Star Holding Limited) μεταξύ των Stella Nina 

Willis (Nee McCartney), LVMH και της Εταιρείας Στόχου (στο εξής «η Συμφωνία»).   

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 που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της 

κοινής επιχείρησης, ANIN STAR HOLDING LIMITED η οποία εκπληροί μόνιμα όλες 

τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 

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, για το οικονομικό έτος 

2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου LVMH ανήλθε περίπου στα €46.826 

εκατομμύρια και του ομίλου SMC ο οποίος ανήκει στην Εταιρεία Στόχο, για το 2018 

ανήλθε στα €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης οι συμμετέχουσες δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Η υπόχρεα προς κοινοποίηση αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών του 

ομίλου LVMH στην Κύπρο επιτυγχάνεται από [………]. Ο Όμιλος SMC, είχε κύκλο 

εργασιών 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 

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

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την 
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ανταγωνιστική 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. 

Ο Όμιλος LVMH είναι ενεργός στην αγορά ειδών πολυτελείας. Οι 

δραστηριότητες του είναι εσωτερικά δομημένες στους ακόλουθους τομείς:  

- κρασιά και ποτά,  

- είδη μόδας και δερμάτινα είδη, περιλαμβανομένων αξεσουάρ, 

- αρώματα και καλλυντικά, ρολόγια και κοσμήματα,  

- επιλεκτική λιανική πώληση (selective retailing), 

- άλλες δραστηριότητες (περιλαμβανομένων μέσων ενημέρωσης, 

ξενοδοχείων και του τομέα σκαφών πολυτελείας.  

Ο όμιλος SMC επίσης δραστηριοποιείται στην αγορά ειδών πολυτελείας μέσω της 

παραγωγής και της διανομής ειδών μόδας, των εναλλακτικών προϊόντων του για 

δερμάτινα προϊόντα και αξεσουάρ (ως μέρος των ηθικών αξιών της  επωνυμίας του 

(its brand's ethical values)), δέρμα και γούνα δεν  χρησιμοποιούνται σε καμία από τις  

δημιουργίες της Stella McCartney ) και, σε μεμονωμένο βαθμό, γυναίκεια αρωμάτων. 

Ο όμιλος SMC δεν είναι, ωστόσο, ενεργός στον τομέα των ρολογιών και 

κοσμημάτων. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της συγκέντρωση καθώς και σχετική 

νομολογία, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται (α) η αγορά ειδών μόδας και 

δερμάτινων ειδών, περιλαμβανομένου αξεσουάρ και (β) η αγορά αρωμάτων και 

καλλυντικών. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών.  

Σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, προκύπτει οριζόντια σχέση μεταξύ 

των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά ειδών 

μόδας και δερμάτινων προϊόντων, περιλαμβανομένων αξεσουάρ στην Κύπρο.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, υπολογίζεται ο μερίδιο αγοράς του ομίλου 

LVMH το 2018 σε περίπου [5-10]%, ενώ το μερίδιο αγοράς του ομίλου SMC στην εν 

λόγω αγορά υπολογίζεται στο [0-5]%.  
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Παρά την ύπαρξη οριζόντιας επικάλυψης μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων 

στην Κύπρο, με βάση τα πιο πάνω μερίδια αγοράς, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του 

Παραρτήματος Ι του Νόμου. Επίσης δεν προκύπτει κάθετη σχέση στην Κύπρο και 

δεν προκύπτουν αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η 

κοινοποιούμενη συγκέντρωση όσον αφορά τη γειτονική σχέση των δραστηριοτήτων 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι 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 


