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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Pioneer Corporation από τη Baring Private Equity Asia Group, 

μέσω της Wolfcrest Ltd 

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: 29 Ιανουαρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 31/12/2018, από την Wolfcrest Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(εφεξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του 100% των μετοχών της Pioneer 

Corporation (εφεξής η «Pioneer») από τη Wolfcrest Ltd (εφεξής η «Wolfcrest») η 

οποία ανήκει στο επενδυτικό ταμείο Baring Private Equity Asia Group (στο εξής η 

«Baring»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1.  Η Baring που είναι μια διεθνής εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων η οποία 

συμβουλεύει επενδύσεις που γίνονται σε συναλλαγές πολυεθνικού 

διασυνοριακού επιπέδου και υποστηρίζει επενδύσεις συνδεδεμένων 

επενδυτικών ταμείων. Ταμεία τα οποία είναι συνδεδεμένα με και λαμβάνουν 

συμβουλές από την Baring, επενδύουν σε κορυφαίες εταιρείες διεθνώς. 

2.  Η Wolfcrest που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ιρλανδίας και αποτελεί ένα όχημα ειδικού σκοπού.  Η εν λόγω 

εταιρεία ελέγχεται από επενδυτικό ταμείο που αποτελεί μέρος της Baring. 

 

3.  Η Pioneer που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ιαπωνίας, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του 

Τόκυο. Η Pioneer εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση 

ηλεκτρονικών προϊόντων. Το κύριο επιχειρηματικό τμήμα της Pioneer είναι τα 

ηλεκτρονικά αυτοκινήτου, το οποίο επικεντρώνεται στην κατασκευή και 

πώληση συστημάτων πλοήγησης GPS, καμερών βοηθείας οδηγο), 

εξοπλισμού ήχου αυτοκινήτω), συστημάτων αυτόνομων οχημάτων και 

υπηρεσιών τηλεματική). Επιπλέον, η Pioneer παρασκευάζει και πωλεί άλλα 

προϊόντα, περιλαμβανομένου προϊόντων που σχετίζονται με οπτικές μονάδες 

δίσκου, οθονών οργανικών διόδων φωτοεκπομπής, ιατρικές συσκευές και 

συσκευές για φροντίδα υγείας, συστήματα παρακολούθησης πετάλων 

ποδηλασίας και άλλα. 

 

Στις 3/1/2019, 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 Δημοκρατίας 

στις 18/1/2018, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 25/1/2019, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη 

της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29/1/2019 μετά από μελέτη, 

ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού 

αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό 
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φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με 

το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε 

ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας 

Επένδυσης (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ της 

Wolfcrest (αγοραστής) και της Pioneer (επιχείρηση στόχος). Βάσει της Συμφωνίας, η 

Baring, μέσω της Wolfcrest, θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Pioneer. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου αφού πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Pioneer 

της οποίας θα αποκτηθεί ο έλεγχος από την Baring. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Baring 

σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης ήταν €[………]1 για το έτος 2017, ενώ ο 

συνολικός κύκλος της Pioneer, για το έτος 2017 ήταν €[………].  

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η Baring διεξάγει 

εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 

κύκλο εργασιών για το έτος 2017 ύψους €[………]. Η Pioneer διεξάγει επίσης 

εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 

κύκλο εργασιών για το έτος 2017 ύψους €[………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, 

                                                       
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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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 Pioneer δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση των πιο κάτω 

προϊόντων: 

 Εξαρτήματα εντός οχήματος (in-vehicle hardware) 

 Υπηρεσίες τηλεπληροφορικής (telematics services) 

 Βάσεις δεδομένων χαρτών (map databases) 

 Προϊόντα ποδηλασίας  

 Οπτικούς δίσκους για υπολογιστές 

 Ιατρικές συσκευές και συσκευές φροντίδας υγείας 

 Φωτιστικά οργανικών διόδων φωτοεκπομπής 

 

Η Baring είναι μια διεθνής εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία συμβουλεύει 

επενδύσεις που γίνονται σε συναλλαγές πολυεθνικού διασυνοριακού επιπέδου και 

υποστηρίζει επενδύσεις συνδεδεμένων επενδυτικών ταμείων. Στην Κύπρο, η Baring, 

δραστηριοποιείται μέσω της εταιρείας [………]. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά για τα ηλεκτρονικά είδη 

αυτοκινήτου. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός της σχετικής 

αγοράς σε υποαγορές  δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

παρούσας πράξης. 

Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των εταιρειών χαρτοφυλακίου της Baring και της Pioneer.  Η 

Pioneer ενεργεί κυρίως στην κατασκευή και προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών 

αυτοκινήτου και έχει περιορισμένες επιπρόσθετες  δραστηριότητες σε άλλες αγορές 

σχετικές με τα ηλεκτρονικά είδη (π.χ. σπίτι, κινητά και υγεία).  H Baring δεν ελέγχει 

καμιά επιχείρηση που να ανταγωνίζεται την Pioneer. 

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν υπάρχει οποιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ 

της Pioneer και των εταιρειών χαρτοφυλακίου της Baring. Επιπρόσθετα, δεν 
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διαπιστώθηκε από το χαρτοφυλάκιο εταιρειών που ελέγχονται από την Baring, καμία 

εκ των εταιρειών αυτών να είναι ενεργή σε συνδεδεμένες ή γειτονικές αγορές.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υφίσταται οριζόντια ή/και κάθετη ή 

άλλη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τις 

απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, στην προκείμενη υπόθεση δεν υφίσταται 

επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον 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 


