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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 15/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.012 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Axios Systems Public Ltd από τα επενδυτικά ταμεία ΕQT,   

μέσω της Industrial and Financial Systems, IFS UK Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος                                                     

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 22 Μαρτίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 2 Μαρτίου 2021, από την εταιρεία Industrial and 

Financial Systems, IFS UK Ltd (στο εξής ο «Αγοραστής» ή «IFS»),  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).   

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

Management S.àr.l. (στο εξής η «EFMS»), μέσω της IFS, θα αποκτήσει ολόκληρο το 

μετοχικό κεφάλαιο της Axios Systems Public Limited Company και των θυγατρικών 

της (στο εξής ο «Στόχος»). 

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

Ηνωμένου Βασιλείου και μέσω του ομίλου IFS, [………]1 από την EQT AB (publ) (στο 

εξής η «EQT AB») και όλες μαζί ανήκουν στον όμιλο EQT.  

Ο όμιλος IFS, στον οποίο ανήκει η Industrial and Financial Systems, IFS UK Ltd, 

αναπτύσσει και παρέχει επιχειρηματικά λογισμικά (enterprise software) για πελάτες 

ανά το παγκόσμιο, οι οποίοι κατασκευάζουν και διανέμουν προϊόντα, δημιουργούν 

(build) και διαχειρίζονται (maintain) περιουσιακά στοιχεία και διαχειρίζονται 

δραστηριότητες οι οποίες εστιάζονται σε υπηρεσίες (service-focused operations).  

Ο όμιλος EQT αποτελεί μια παγκόσμια επενδυτική επιχείρηση (global investment 

firm) που προσφέρει σε επενδυτές ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών ταμείων (assets 

funds) και άλλων επενδυτικών προϊόντων. Ο όμιλος EQT παρέχει επίσης λύσεις 

σχετικά με επενδύσεις σε κεφαλαιαγορές (capital market solutions) για την 

επιχείρηση της, τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. Τα ιδιωτικά 

επενδυτικά ταμεία (private equity funds) που διαχειρίζεται ο όμιλος EQT επενδύουν 

σε εταιρείες σε διάφορους τομείς. 

Η EQT AB είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaqτης Στοκχόλμης και οι μετοχές 

της κατέχονται από μια ευρέως διασκορπισμένη βάση μετόχων. Ως εκ τούτου, 

κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν ελέγχει την EQT AB. 

2. Η Axios Systems Public Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Σκωτίας και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης 

συστημάτων πληροφορικής (ΙΤ service management), και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

αναφορικά με συστήματα πληροφορικής (information technology service 

management and consulting). Η εταιρεία είναι πάροχος λογισμικού εξυπηρέτησης 

(service desk), λογισμικών υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ 

Service Management software) και λογισμικών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 

πληροφοριακών συστημάτων (IT Asset Management software).  

Στις 4 Μαρτίου 2021, η 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 12 Μαρτίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 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 [....]. 
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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 18 Μαρτίου  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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας αγοράς 

μετοχών (share purchase agreement) ημερομηνίας 1η Μαρτίου 2021, μεταξύ του 

Αναστάσιου Χριστοδούλου Συμεωνίδη, Αλέξανδρου Συμεωνίδη, Μάρκου Συμεωνίδη, 

Τάρα Συμεωνίδη (στο εξής οι «Πωλητές») και της Industrial and Financial Systems, 

IFS UK Ltd (π Αγοραστής) (στο εξής η «Συμφωνία»). 

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, η Industrial and Financial Systems, IFS UK Ltd 

συμφώνησε να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου από τους 

Πωλητές.  

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 προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες συνίσταται στην 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του Στόχου. Συγκεκριμένα, αφορά την πλήρη 

απόκτηση του Στόχου από τον Αγοραστή,  μέσω της αγοράς του μετοχικού 

κεφαλαίου της Axios Systems Public Limited Company και των θυγατρικών της. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης του Στόχου και η EFMS θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο, μέσω 

της IFS. 
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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. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2019, ο συνολικός 

ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου EQT, στον οποίο ανήκει η IFS, ανήλθε 

περίπου στα €[………], και ο Στόχος για το έτος 2020 πραγματοποίησε συνολικό 

κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………]. Η υπόχρεα προς κοινοποίηση αναφέρει 

ότι η EQT, στην οποία ανήκει ο Αγοραστής, όπως και ο Στόχος δραστηριοποιούνται 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η EQT το 2019 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 

ύψους €[………]. Ο Στόχος για το έτος 2020 πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κύκλο εργασιών €[………] και αφορούσε την παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης του λογισμικού διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service 

Management software) του Στόχου [………]. 

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. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, κατέληξε ότι ως σχετική 

αγορά προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται η αγορά  

λογισμικών εφαρμογών επιχειρήσεων (Enterprise Application Software / EAS). Η 

γεωγραφική αγορά είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Στόχος, το έτος 2020 πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο 

εργασιών περίπου €[………] και αφορούσε υπηρεσίες συντήρησης του λογισμικού 

διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service Management software) του Στόχου 

[………]. 

Ο όμιλος EQT, δραστηριοποιείται μέσω διαφόρων εταιρειών στην Κύπρο. Ο κύκλος 

εργασιών του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας προκύπτει από δραστηριότητες 

όπως λιανική αγορά καταναλωτικών προϊόντων, αντισηπτικών, προϊόντων 

αισθητικής, φαρμακευτικών προϊόντων, μουσικής, κ.ά..  

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες των 

ταμείων EQT (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εταιρειών χαρτοφυλακίου τους, 

που ελέγχουν αποκλειστικά ή από κοινού, συμπεριλαμβανομένης της IFS) δεν 

αλληλεπικαλύπτονται με τις δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο, δεν φαίνεται να 

υπάρχει οριζόντια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων των ταμείων EQT 
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(συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εταιρειών χαρτοφυλακίου τους, που ελέγχουν 

αποκλειστικά ή από κοινού) και του Στόχου στην Κύπρο. 

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι του 

Νόμου από τις οριζόντιες σχέσεις των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτουν κάθετες ή στενά 

συνδεδεμένες γειτονικές αγορές μεταξύ τους, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν 

προβλήματα ανταγωνισμού.  

Ως εκ τούτου, στην παρούσα συγκέντρωση δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη 

βάση των προνοιών του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

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

καταλήγει ότι δεν 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 


