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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 78/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.065 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd από επενδυτικά ταμεία τα 

οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της 

Blackstone Inc., μέσω της Lunar Bidco Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 3 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2021, από την εταιρεία Blackstone 

Inc., 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 Blakstone 

Inc. (μαζί με οποιεσδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή τα συνδεδεμένα 

επενδυτικά ταμεία της, η «Blackstone»), μέσω της Lunar Bidco Ltd (στο εξής η 

«Lunar Bidco»), προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Project ABC 

Holdco (Jersey) Ltd (στο εξής ο «Στόχος»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Lunar Bidco Ltd που είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους του Jersey, η οποία δεν είχε προηγούμενες 

δραστηριότητες και η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία 

εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η Lunar Bidco 

ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν 

διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone. 

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών 

στοιχείων (alternative asset manager) εισηγμένη 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). Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone έχει το δικό 

της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει και εκπροσώπους 

της Blackstone. 

 Ο Στόχος (Project ABC Holdco (Jersey) Ltd) που είναι ιθύνουσα εταιρεία και 

δεν δραστηριοποιείται λειτουργικά. Ο Στόχος κατέχει όλες τις μετοχές της 

Moonbug Entertainment Limited, (στο εξής η «Moonbug»), η οποία είναι 

εταιρεία μέσων ενημέρωσης (media company), που δημιουργεί, παράγει και 

αδειοδοτεί (licences) περιεχόμενο βίντεο και ήχου για παιδιά. 

Η Moonbug κατέχει την πνευματική ιδιοκτησία παιδικής ψυχαγωγίας, 

συμπεριλαμβανομένων των καναλιών YouTube CoComelon και Little Baby 

Bum, και σειρές του YouTube, όπως Mia's Magic Playground, Blippi και My 

Magic Pet Morphle. Οι εκπομπές της Moonbug μπορούν να 

παρακολουθηθούν, παγκοσμίως, σε αρκετές πλατφόρμες κατανάλωσης 

περιεχομένου (third-party streaming platforms), συμπεριλαμβανομένων των 

YouTube, Amazon Prime και Netflix∙ καθώς και πλατφόρμες ήχου, 

συμπεριλαμβανομένων των Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google 

Play και Deezer. Αρκετές από τις πλατφόρμες αυτές επιτρέπουν στους 

χρήστες του Διαδικτύου να παρακολουθούν δωρεάν το περιεχόμενο της 
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Moonbug, αλλά ορισμένες απαιτούν από τους χρήστες να πληρώνουν μηνιαία 

συνδρομή για πρόσβαση στο περιεχόμενο. 

Επιπρόσθετα, η Moonbug έχει έσοδα από την αδειοδότηση IP σε 

κατασκευαστές παιχνιδιών και ειδών ένδυσης (apparel) (άδεια χρήσης και 

μάρκετινγκ «L&M», π.χ. Just Play, Walmart, Round Room και άλλων) και από 

συνεργασία με κατασκευαστές επωνυμιών (όπως οι Colgate, Mattel, Lego, 

κλπ). 

Το περιεχόμενο της Moonbug είναι διαθέσιμο στους χρήστες του διαδικτύου 

στην Κύπρο μέσω του YouTube, του Netflix, της Apple Music και του Spotifiy. 

Από την ίδρυση της το 2018, η εταιρεία έχει αποκτήσει πολλές σειρές και 

δικαιοχρησίες (franchises) σε κινούμενα σχέδια, σειρές (live-action) και 

κουκλοθέατρα. Οι εκπομπές της Moonbug μπορούν επίσης να βρεθούν σε 

πολλές υπηρεσίες ροής (streaming services). Το πρόγραμμα (programming) 

της Moonbug διανέμεται σε περισσότερες από 100 πλατφόρμες και διατίθεται 

σε 26 γλώσσες σε όλο τον κόσμο.  

Στις 11 Νοεμβρίου 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 26 Νοεμβρίου 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 19 Νοεμβρίου 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: 
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Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών που σχετίζεται με την Project ABC Holdco (Jersey) Ltd (share purchase 

agreement related to Project ABC Holdco (Jersey) Ltd) ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 

2021, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των Πωλητών (όπως ορίζονται στο Μέρος 1 του 

Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας), των «Option Holders» (όπως ορίζονται στο Μέρος 

2 του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας), των «Relevant US and South Korea 

Persons» (όπως ορίζονται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος 1 της Συμφωνίας), των 

«Top-up persons» (όπως ορίζονται στο Μέρος 4 του Παραρτήματος 1 της 

Συμφωνίας) και της Lunar Bidco, ως ο Αγοραστής (στο εξής η «Συμφωνία»). Όπως 

αναφέρεται στη Συμφωνία, ο Αγοραστής θα αποκτήσει ολόκληρο το μετοχικό 

κεφάλαιο της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd.  

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Lunar Bidco, του μετοχικού 

κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου επί της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd, 

με την τελική απόκτηση της Moonbug. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στη βάση της 

παραγράφου 6 της Συμφωνίας, ορισμένοι από τους μετόχους του Στόχου θα 

μετακυλίσουν (roll over) μέρος της συμμετοχής τους και θα τους παρασχεθούν 

συνήθεις προστασίες μειοψηφίας και δικαιώματα διορισμού διευθυντών στο 

διοικητικό συμβούλιο της Aventine LLC, μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

εγγεγραμμένη στο Delaware και η οποία είναι έμμεση μητρική εταιρεία του Στόχου. 

Ωστόσο, αυτοί οι μέτοχοι δεν θα έχουν την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου 

του Στόχου.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης 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)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Blackstone, μέσω της Lunar Bidco. 
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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, των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της Blackstone παγκόσμια ανήλθε περίπου στα €[………]1 και για το 

έτος 2020, του Στόχου, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του, ανήλθε περίπου 

στα €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών που είχαν οι ελεγχόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου 

της Blackstone στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, ήταν 

περίπου €[………] και προερχόταν από διάφορες δραστηριότητες. Ο Στόχος στην 

Κύπρο είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, 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 μια 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 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. 

Ο όμιλος Blackstone είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών 

στοιχείων που δραστηριοποιείται μέσω διάφορων ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, [………]. 

 
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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Η Moonbug είναι εταιρεία που παρέχει περιεχόμενο ήχου και βίντεο για παιδιά. Οι 

εκπομπές της Moonbug μπορούν να καταναλωθούν σε αρκετές πλατφόρμες βίντεο 

(third-party video platforms), συμπεριλαμβανομένων των YouTube, Amazon Prime 

και Netflix, καθώς και πλατφόρμες ήχου, συμπεριλαμβανομένων των Spotify, Apple 

Music, Amazon Music, Google Play και Deezer. Αρκετές από τις πλατφόρμες αυτές 

επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να παρακολουθούν δωρεάν το 

περιεχόμενο της Moonbug, αλλά ορισμένες απαιτούν από τους χρήστες να 

πληρώνουν μηνιαία συνδρομή για πρόσβαση στο περιεχόμενο. 

Επιπρόσθετα, η Moonbug έχει έσοδα από την αδειοδότηση IP σε κατασκευαστές 

παιχνιδιών και ειδών ένδυσης (apparel) (άδεια χρήσης και μάρκετινγκ «L&M», π.χ. 

Just Play, Walmart, Round Room και άλλων) και από συνεργασία με κατασκευαστές 

επωνυμιών (όπως οι Colgate, Mattel, Lego, κλπ). 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

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

Παραγωγής ΟΑ περιεχομένου, (β) την αγορά Αδειοδότησης δικαιωμάτων μετάδοσης 

και (γ) την αγορά Παραγωγής και χονδρικής πώλησης ψηφιακής ηχογραφημένης 

μουσικής. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα 

της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες της Blackstone 

(συμπεριλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) δεν 

επικαλύπτονται με τις δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο. Επίσης, σύμφωνα με 

τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις μεταξύ 

της Blackstone (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της) και του Στόχου στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν 

προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, 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 


