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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., Deep Investments Ltd 
και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive Ltd υπό την 

επωνυμία "Stoiximan" 
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Ημερομηνία απόφασης: 20 Δεκεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 
3 Σεπτεμβρίου 2019, εκ μέρους των εταιρειών Οργάνωση Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.Ε. (στο εξής η «ΟΠΑΠ»), 
Deep Investments Ltd (στο εξής η «Deep») και Padian Ltd (στο εξής η «Padian»), 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, οι εταιρείες ΟΠΑΠ, Deep και Padian,  προτίθενται 
να προβούν στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML 
Interactive Ltd (στο εξής η «GML») υπό την επωνυμία "Stoiximan" (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»).  
 
Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Οργάνωση Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.E που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 
νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται 
στον τομέα τυχερών παιχνιδιών. 
 

2. Η  Deep Investments Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας και 
αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία. 

 
Η Deep ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης 
μέσω του ομίλου ψηφιακών εκδόσεων 24 Media Holdings S.A. (στο εξής η «24Media»). Ο εν λόγω όμιλος έχει 
ενημερωτικές και ψυχαγωγικές ιστοσελίδες, τον ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ιστότοπο Huffingtonpost.gr, 
ενημερωτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Επίσης, η 24Media προσφέρει διαφημιστικό χώρο 
στις ιστοσελίδες και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργεί και παρέχει συναφή υπηρεσίες 
διαβούλευσης στους διαφημιστές. 

 

3. Η Padian Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας και αποτελεί 
ιθύνουσα εταιρεία. 
 
Η Padian ανήκει σε φυσικό πρόσωπο, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα του αθλητικού μάρκετινγκ 
μέσω της εταιρείας ProGame SA που δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 
 

4. Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι δραστηριότητες ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών 
της εταιρείας GML Interactive Ltd στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την επωνυμία Stoiximan. 
Η GML, που ανήκει στη TCB, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. 
Σύμφωνα με το καταστατικό της, ο κύριος σκοπός της GML είναι η πραγματοποίηση όλων των ειδών 
δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων (“online gaming and betting”) και όλων ή 
κάποιων βοηθητικών δραστηριοτήτων ή συναφών δραστηριοτήτων.  
 
Οι δραστηριότητες της GML χωρίζονται κάτω από την επωνυμία Stoiximan και κάτω από την επωνυμία Betano. 
H Stoiximan, δραστηριοποιείται στην παροχή ηλεκτρονικών στοιχημάτων (“online betting”) (κυρίως αθλητικά 



στοιχήματα και στοιχήματα για τα αποτελέσματα άλλων μη αθλητικών αγώνων) σε Ελλάδα και Κύπρο. Η 
Betano παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών σε [………]1.  
 

5. Η TCB είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας, η οποία κατέχει το 
[………]% του μετοχικού κεφαλαίου της GML. Η TCB δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, 
μέσω της GML. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της TCB  ανήκει κατά [………]% στη Padian, κατά [………]% στη Deep, κατά [………]% 
στη Prismac Ltd και το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο ανήκει σε [………] άλλες εταιρείες. 
 

Στις 5 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 19 Δεκεμβρίου 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται με την υπογραφή δυο Συμφωνιών, ως ακολούθως: 
• Συμφωνία Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας [………] μεταξύ της Prismac Ltd (ως πωλητής), της OPAP Investment 
Limited (ως αγοραστής) και της TCB (ως ο στόχος) (στο εξής «Συμφωνία Αγοράς Μετοχών») και  
 
• Προκαταρκτική Συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων OPAP Investment Limited (ως αγοραστής), TCB, GML (ως 
ο Στόχος) και των μετόχων της TCB, ημερομηνίας 20/9/2018 (στο εξής «Προκαταρκτική Συμφωνία»).  
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, [………]. 
 
Η εξαγορά στη βάση της Συμφωνίας, θα εκτελεσθεί με τον ακόλουθο τρόπο: 
 
• Η ΟΠΑΠ θα εξαγοράσει από τη Prismac Ltd το [………]% του μετοχικού κεφαλαίου της TCB. 
 
• Η  GML θα δημιουργήσει [………] νέες προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, όσον αφορά θέματα που 
σχετίζονται με την Betano. Οι υπόλοιπες (ήδη εκδοθείσες) [………] συνήθεις μετοχές θα έχουν δικαίωμα ψήφου για την 
Stoiximan.  
 
• Με το κλείσιμο της εν λόγω συναλλαγής, η TCB, που είναι ο Πωλητής στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, θα 
κρατήσει τις (i) [………] νέες προνομιούχες μετοχές στην GML, κατέχοντας έτσι το [………]% της δραστηριότητας Betano 
και (ii) [………] συνήθεις κοινές μετοχές στην GML, κατέχοντας έτσι το [………]% της δραστηριότητας Stoiximan. 
Δικαιώματα ψήφου στην TCB έχει η Padian και η Deep, οι οποίες μέσω της Προκαταρτικής Συμφωνίας ημερομηνίας 
[………] θα είναι και οι συμμέτοχοι στην Stoiximan, ενώ η ΟΠΑΠ θα αγοράσει τις [………] υφιστάμενες συνήθεις μετοχές 
της GML και θα κατέχει το [………]% της δραστηριότητας Stoiximan. 
 
Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η TCB θα διατηρήσει τον αποκλειστικό έλεγχο μόνο επί της δραστηριότητας Betano της 
GML. Από την άλλη πλευρά, η δραστηριότητα Stoiximan της GML θα ελέγχεται από κοινού από τους ΟΠΑΠ, Deep και 
Padian, οι οποίες θα διορίζουν το Δ.Σ.. 
 
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.  
 
Σύμφωνα με τη Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01) (στο εξής η «Ανακοίνωση») δύο 
ή περισσότερες πράξεις συνιστούν μία μόνο συγκέντρωση για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού, εάν έχουν ενιαίο 
χαρακτήρα. Για την εν λόγω εκτίμηση, θα πρέπει να διαπιστωθεί η οικονομική πραγματικότητα πίσω από τις σχετικές 
πράξεις και ως εκ τούτου, ο οικονομικός σκοπός που επιδιώκουν τα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι, για να διαπιστωθεί ο ενιαίος 
χαρακτήρας των πράξεων, θα πρέπει να εξετάζεται αν είναι αλληλένδετες κατά τρόπο ώστε η μία δεν θα είχε 
πραγματοποιηθεί χωρίς την άλλη. Σημειώνεται ότι για να θεωρηθούν δύο πράξεις αλληλένδετες, η απόκτηση ελέγχου 
πρέπει να προκύπτει από τα ίδια τα πρόσωπα ή /και επιχειρήσεις. 

 
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 [....]. 



Όπως εξάλλου ρητώς ορίζεται στην Ανακοίνωση, η απαιτούμενη αλληλεξάρτηση σημαίνει ότι καμία από τις πράξεις δεν 
θα λάμβανε χώρα δίχως τις άλλες, και ότι κατά συνέπεια αποτελούν μια ενιαία πράξη. Αυτή η αλληλεξάρτηση 
αποδεικνύεται συνήθως εάν οι σχετικές πράξεις συνδέονται de jure, δηλαδή οι ίδιες συμφωνίες συνδέονται με αμοιβαίους 
όρους. Εάν μπορεί να αποδειχθεί επαρκώς η ύπαρξη αλληλεξάρτησης de facto, μπορεί επίσης να αρκεί για την 
αντιμετώπιση των σχετικών πράξεων ως μίας ενιαίας συγκέντρωσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από οικονομική 
άποψη κατά πόσον καθεμία από τις πράξεις εξαρτάται κατ΄ ανάγκη από τη σύναψη των άλλων. Περαιτέρω ενδείξεις της 
αλληλεξάρτησης περισσοτέρων πράξεων, μπορεί να είναι οι δηλώσεις των ίδιων των μερών ή η ταυτόχρονη σύναψη των 
σχετικών συμφωνιών. 
 
Η Επιτροπή εξέτασε το κατά πόσο οι δύο πράξεις απόκτηση κοινού ελέγχου από την ΟΠΑΠ στη δραστηριότητα 
Stoiximan και η απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην TCB, μητρική εταιρεία της GML που έχει τη δραστηριότητα 
Stoiximan, είναι αλληλένδετες.  
 
Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τα όσα στοιχεία υποβλήθηκαν από τα μέρη καταλήγει ότι οι δύο πράξεις είναι αλληλένδετες 
γιατί η ΟΠΑΠ αποκτά από κοινού με τις Deep και Padian τον έλεγχο όχι μόνο της δραστηριότητας Stoiximan αλλά και της 
TCB, βασισμένη στα ακόλουθα: 
 

Α. Στοιχεία της κοινοποίησης 

 Η κοινοποίηση περιλαμβάνει στοιχεία και των δύο Συμφωνιών και επεξηγείται ο ρόλος της TCB. Επίσης 
αναφέρεται η TCB ως η «ιθύνουσα εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών μέσω 
των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένου του στόχου GML/Stoiximan».  
 

 Ως  δικαιολογητικά έγγραφα υποβλήθηκαν και οι δύο Συμφωνίες. 
 

 Η ολοκλήρωση των δύο συμφωνιών περιλαμβάνει και την TCB αφού η TCB παραμένει ως μέτοχος της GML, 
παρόλο που αυτή διαχωρίζεται σε δύο δραστηριότητες για τις οποίες οι τρεις εταιρείες ΟΠΑΠ, Deep και Padian 
θα διορίζουν τους Διοικητικούς Συμβούλους και για τις δύο δραστηριότητες και θα κατέχουν δικαιώματα 
αρνησικυρίας για την προστασία τους ως μειοψηφούντες μέτοχοι. [………]. 

 

 Οι δύο Συμφωνίες υπογράφηκαν την ίδια μέρα, δηλαδή στις [………]. Η Share Purchase Agreement αφορά 
απλά την πράξη αγοράς των μετοχών της Prismac στην TCB  από την ΟΠΑΠ, όμως το πλαίσιο που αφορά τον 
νέο τρόπο λειτουργίας της TCB με την είσοδο της ΟΠΑΠ καθώς και τις αλλαγές στο Memorandum και Articles of 
Association της TCB καθώς και τη λειτουργία του Διοικητικού της Συμβουλίου περιλαμβάνονται στο Preliminary 
Agreement, το οποίο τα Μέρη υποβάλλουν ως η Συμφωνία αγοράς από την ΟΠΑΠ μετοχών στη δραστηριότητα 
Stoiximan.  
 
 
Β. Στοιχεία της Προκαταρκτικής Συμφωνίας ημερομηνίας [………] 
Η Προκαταρκτική Συμφωνία διέπει όχι μόνο τη συμμετοχή της ΟΠΑΠ στη δραστηριότητα του Stoiximan αλλά 
και καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων της TCB  και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων 
που ονομάζονται Betano  ή International Business στη Συμφωνία. 
 

 Άρθρο 1.9 «The Parties’ understanding is that O-Investor shall acquire the following legal and beneficial 
interests: 
a. a minority stake acquisition by O-Investor, falling outside the scope of this  Agreement, equal to [………]% in 
TCB 
b. a majority stake wqual to [………]% in Target’s Greek  and Cypriot betting operations (the “Greek Business”). 
……………” 
 

 Το Άρθρο 1.12 περιγράφει τη δημιουργία των δύο ειδών μετοχών πού αφορούν Greek Business και 
International Business, όπως για παράδειγμα:“ [………]”  
 

 Άρθρο “2. Conditions Precedent, 2.1 The completion of the Transaction ….. is conditional on the following 
conditions (“Conditions Precedent”) being fulfilled by [………] (the Cut-off Date): (i) (TCB Minority Stake 
Acquisition) O-Investor will have acquired [………]% of the share in TCB from Prismac (the “TCB Minority Stake 
Acquisition”), a company incorporated in Malta by virtue of the Share Purchase Agreement dated [………]; …”.  
 

 Περαιτέρω το Άρθρο 2.2 προβλέπει: “If the aforementioned Conditions Precedent are not satisfied by the Cut-
off Date (or waved by O-Investor) any Party may freely refrain from consummating the Transaction and shall be 
entitled to terminate this Agreement without any penalty ….” (Υπογράμμιση της Επιτροπής) 

 

 Άρθρο 3.2 “Following the completion of the Transaction, the transfers of share in TCB shall be subject to the 
provision and restrictions contained in the revised Memorandum and Articles of Association and the 
shareholders’ agreement to be entered into. ……”(Υπογράμμιση της Επιτροπής) 

 



 Άρθρο 4: “Decision-Making Process, 4.1: (TCB Board Composition): Following the consummation of the TCB 
Minority Stake Acquisition and for as long as O-Investor holds up to [………]% (inclusive) of TCB’s issued and 
outstanding share capital, the decision-making process within TCB shall be managed by a board of directors 
comprising [………]” (υπογράμμιση της Επιτροπής). 

 

 Άρθρο 5: “Reserved Matters of the Greek Business at the BoD or GM level (as the case may be) …..”. 
 

Η Επιτροπή σημειώνει τα Επιφυλασσόμενα θέματα από 5.2 εώς 5.5: 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό τυχών συμφωνιών με (σωρευτική) αξία που 
υπερβαίνει τα €[………] με οποιοδήποτε Μέρος ή / και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (“Affiliates”), ή συγκεκριμένα 
σε συμφωνία με την [………] ή με συνδεδεμένες της εταιρείες με σωρευτική ετήσια αξία [………] (5.2), 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό οποιασδήποτε συναλλαγής (απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων, εκποίηση, χρηματοδότηση κ.λπ.) άνω των €[………] σε ετήσια βάση (5.3), 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό οποιασδήποτε σύμβασης με σωρευτική αξία άνω των 
€[………] (5.4) σε ετήσια βάση, 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό οποιασδήποτε συναλλαγής με ελάχιστη διάρκεια 
μεγαλύτερη των [………] ετών (5.5). 
 

 Άρθρο 6: “Reserved Matters at the BoD or GM level (as the case may be) of TCB (and of any current or future 
subsidiary of TCB …..)  
Η Επιτροπή σημειώνει τα Επιφυλασσόμενα θέματα από 6.2 εώς 6.5: 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό τυχών συμφωνιών με (σωρευτική) αξία που 
υπερβαίνει τα €[………] με οποιοδήποτε Μέρος ή / και Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (“Affiliates”), ή συγκεκριμένα 
σε συμφωνία με την [………] (6.2), 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό οποιασδήποτε συναλλαγής (απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων, εκποίηση, χρηματοδότηση κ.λπ.) άνω των €[………] σε ετήσια βάση (6.3), 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό οποιασδήποτε σύμβασης με σωρευτική αξία άνω των 
€[………] (6.4), 
- Εισαγωγή, τροποποίηση ή πρόωρο τερματισμό οποιασδήποτε συναλλαγής με ελάχιστη διάρκεια 
μεγαλύτερη των [………] ετών (6.5). 
 

 Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω Reserved Matters από 5.2 μέχρι 5.5 και 6.2 μέχρι 6.5 των δύο δραστηριοτήτων 
είναι τα ίδια και για τις δύο εταιρείες με μια μικρή διαφορά στο θέμα του Business Plan για το οποίο στην 
περίπτωση του Greek Business που προβλέπει εξ’ αρχής την ομόφωνη έγκριση του (όρος 5.6 της 
Προκαταρκτικής Συμφωνίας) ενώ στην TCB προνοείται [………] (όρος 6.6 της Προκαταρκτικής Συμφωνίας). Το 
ύψος των επενδύσεων ή συναλλαγών ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοδοτήσεων είναι στα ίδια 
ποσά. Το ύψος αυτών των συναλλαγών και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι τυχαίο αλλά όμοιο γιατί πηγάζει από 
την εμπειρία της GML  κάτω από την οποία γίνονταν και οι δύο δραστηριότητες οι οποίες τώρα θα 
διαχωριστούν, οπόταν και στις δύο περιπτώσεις τα ποσά είναι σημαντικά για τις δραστηριότητες και όχι τυχαία. 
 

 Άρθρο 8: “Final Provisions: 8.1 (Final Documentation) This Agreement is binding on the Parties and outlines the 
main framework terms and conditions for the undertakings contemplated hereunder. The detailed terms will be 
elaborated  ……. and shall be documented in the Final Documentation, which shall consist of: 
- Share Purchase Agreement  
- Shareholders’ Agreement(s) for TCB, Target (and if applicable, Target GR) 
-amended Memorandum and Articles of Association of TCB, Target (and if applicable, Target GR) 
-Pledge Agreement on Receivables 
Specifically, the amendment to the Memorandum and Articles of Association of TCB and the Shareholders’ 
Agreement at the level of TCB shall be executed within the deadline set-out in Clause 8.7.4” (Υπογράμμιση της 
Επιτροπής) 

 
Γ. Στοιχεία και επεξηγήσεις που υποβλήθηκαν από τα Μέρη 

 Σε όλες τους τις θέσεις τα μέρη αναφέρουν ότι η ομοφωνία στα Reserved Matters είναι απαραίτητη για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας. Στην παρούσα περίπτωση όλοι οι μέτοχοι 
είναι μειοψηφούντες μέτοχοι, οπόταν η ανάγκη για ομοφωνία προστατεύει τον κάθε ένα ξεχωριστά. [………]. 
Οπόταν αυτά δεν υπήρχαν προηγουμένως γιατί αυτή λειτουργούσε με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με ένα 
Director, ως καταγράφεται στο Memorandum of Association της TCB2 που όμως βάσει της Προκαταρκτικής 
Συμφωνίας θα αλλάξει . Η ΟΠΑΠ παραδέχεται ότι με την ομοφωνία των Reserved Matters θέλει να προστατέψει 
τα οικονομικά του συμφέροντα. Τα Reserved Matters δεν είναι αυτά που αποτελούν τα συνήθη δικαιώματα για 
προστασία της μειοψηφίας ως αυτά καταγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο (66) της Κωδικοποιημένης 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στην οποία παραπέμπουν τα Μέρη) 
 

 (66) Αυτά τα δικαιώματα αρνησικυρίας πρέπει να αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την εμπορική 
πολιτική της κοινής επιχείρησης. Δεν περιορίζονται στα δικαιώματα αρνησικυρίας που παρέχονται συνήθως στη 

 
2 Τόμος 5, ερ.35 Άρθρο 6.4 και 6.5 του Καταστατικού 



μειοψηφία των μετόχων προκειμένου να προστατεύσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα ως επενδυτών στην 
κοινή επιχείρηση. Αυτή η συνήθης προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας σχετίζεται με αποφάσεις 
θεμελιώδους σημασίας για την κοινή επιχείρηση, όπως τροποποιήσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του 
κεφαλαίου ή εκκαθάριση. Για παράδειγμα, το δικαίωμα αρνησικυρίας όσον αφορά την πώληση ή τη λύση της 
κοινής επιχείρησης δεν συνεπάγεται κοινό έλεγχο εκ μέρους των εν λόγω μειοψηφούντων μετόχων (71). 
(Υπογράμμιση της Επιτροπής)  

 [………]. 
 

 Τα Μέρη ισχυρίζονται ότι τα Reserved Matters έχουν «ακαδημαϊκή αξία» και ότι «ο ΟΠΑΠ είναι πεπεισμένος» 
ότι αυτά παρέχουν μόνο προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μειοψηφούντων μετόχων. Η Επιτροπή 
δεν διαφωνεί με τη θέση αυτή αλλά κρίνει ότι αυτά παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης κοινού ελέγχου επί της 
TCB από τους τρεις μειοψηφούντες μετόχους που κατέχουν βάσει της Προκαταρκτικής Συμφωνίας αυτά τα 
δικαιώματα αρνησικυρίας, ασχέτως αν θα τα χρησιμοποιήσουν ή όχι, όπως καταγράφει η πιο κάτω 
παράγραφος (67) της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης, σύμφωνα με την οποία: 

 
«(67)Αντίθετα, ορισμένα δικαιώματα αρνησικυρίας τα οποία συνήθως συνεπάγονται κοινό έλεγχο αφορούν 

αποφάσεις και θέματα όπως ο προϋπολογισμός, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, σημαντικές επενδύσεις ή 
διορισμός των ανώτερων διοικητικών στελεχών. Ωστόσο, για την απόκτηση κοινού ελέγχου δεν απαιτείται 
να έχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην καθημερινή λειτουργία 
της επιχείρησης. Το κρίσιμο στοιχείο είναι τα δικαιώματα αρνησικυρίας να παρέχουν επαρκείς δυνατότητες 
στις ιδρυτικές επιχειρήσεις, ώστε να ασκούν την εν λόγω επιρροή όσον αφορά την στρατηγική 
επιχειρησιακή συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης. Επιπλέον, δεν είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτός 
που αποκτά κοινό έλεγχο στην κοινή επιχείρηση θα ασκήσει πραγματικά την αποφασιστική του επιρροή. Η 
δυνατότητα άσκησης της επιρροής αυτής και, ως εκ τούτου, η απλή ύπαρξη των δικαιωμάτων 
αρνησικυρίας, είναι αρκετή.»  

 Τα Μέρη παραπέμπουν στην παράγραφο (71) της Ανακοίνωσης και ισχυρίζονται ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια 
αυτής: 
«(71) Στην περίπτωση δικαιώματος αρνησικυρίας όσον αφορά τις επενδύσεις, η σημασία του δικαιώματος αυτού 
εξαρτάται, πρώτον, από το επίπεδο των επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται έγκριση των ιδρυτικών 
επιχειρήσεων και, δεύτερον, από τον βαθμό στον οποίο οι επενδύσεις συνιστούν ουσιώδες χαρακτηριστικό της 
αγοράς όπου δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση. Σχετικά με το πρώτο κριτήριο, εφόσον το επίπεδο των 
επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται η έγκριση των ιδρυτικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά υψηλό, το εν λόγω 
δικαίωμα αρνησικυρίας μπορεί να αντιστοιχεί μάλλον στη συνήθη προστασία των συμφερόντων της μειοψηφίας 
παρά να αποτελεί δικαίωμα που παρέχει εξουσία συναπόφασης σχετικά με την εμπορική πολιτική της κοινής 
επιχείρησης. Όσον αφορά το δεύτερο, η πολιτική επενδύσεων μιας επιχείρησης αποτελεί κατά κανόνα σημαντικό 
στοιχείο για να εκτιμηθεί κατά πόσο υπάρχει ή όχι κοινός έλεγχος. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ορισμένες 
αγορές όπου οι επενδύσεις δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά μιας επιχείρησης στην 
αγορά.»  
 

 Στην παρούσα περίπτωση έγιναν επενδύσεις και από την ίδια την GML γι’ αυτό και χρειάστηκε το δάνειο των 
€[………] και από την [………] που της δόθηκε το δάνειο των €[………] για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων 
της. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη συναλλαγή αποτελεί μέρος του 
στρατηγικού σχεδίου της ΟΠΑΠ με στόχο [………]. Επίσης έχει εντοπιστεί στους ετήσιους λογαριασμούς της 
GML ότι το δάνειο των €[………] είχε δοθεί από την μητρική TCB ως εξής: “Parent company loan, [………]”. Ως 
εκ τούτου, είναι λογικό η ΟΠΑΠ να θέλει να ελέγχει τέτοιες δανειοδοτήσεις από την μητρική TCB σε 
οποιαδήποτε θυγατρική του Ομίλου και έχει συμπεριλάβει στα Reserved Matters χρηματοδοτήσεις πέραν των 
€[………].  
 

 Επιπρόσθετα, τα μέρη αναφέρουν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος σχετικά με τα "reserved matters" στο 
Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της TCB  καθώς επίσης ότι «Επομένως, το άρθρο 6 της Προκαταρκτικής 
Συμφωνίας σχετικά με τα "reserved matters" στο σημερινό του λεκτικό είναι σε κάποιο βαθμό καινοτόμο όσον 
αφορά την εταιρική διακυβέρνηση της TCB. Ωστόσο, το άρθρο 6 της Προκαταρκτικής Συμφωνίας [………] 
συμφωνήθηκε από τους συνήθεις μετόχους της TCB (δηλαδή την Padian, Deep και  Tisarko) και τον ΟΠΑΠ, 
επειδή ο ΟΠΑΠ ως ένας νέος επιμελής και πολύ προσεκτικός επενδυτής στην TCB θέλησε να διασφαλίσει την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων του μειοψηφικού Μετόχου. Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε μεταξύ όλων 
των σημερινών συνήθων Μετόχων και του ΟΠΑΠ να συμπεριληφθούν στην προκαταρκτική συμφωνία ορισμένα 
δικαιώματα αρνησικυρίας τα οποία συνήθως χορηγούνται σε Μετόχους μειοψηφίας για την προστασία των 
επενδύσεών τους.» 

 

 Διαφαίνεται ως εκ τούτου, από τα διάφορα έγγραφα ότι [………] ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί η TCB. H 
Επιτροπή μελέτησε το Memorandum of Association της TCB και διαπίστωσε ότι αυτό προνοούσε για μόνο ένα 
Διοικητικό Σύμβουλο και καθόριζε αυτό το άτομο ως την [………] (Άρθρο 6.5). Στα δε Articles of Association, 
Άρθρο 8.4 καθορίζετο ότι : “[………]. 

 Η Επιτροπή σημείωσε τον ισχυρισμό στην παράγραφο 54: «Επομένως, ακόμη και αν ο στόχος του δικαιώματος 
αρνησικυρίας του ΟΠΑΠ και των άλλων μετόχων της TCB έναντι των συναλλαγών πολύ υψηλής αξίας στο 
πλαίσιο των Επιφυλασσόμενων Θεμάτων θα ήταν απλώς η θεωρητική επιρροή στη στρατηγική συμπεριφορά της 



TCB παρά η προστασία των μειοψηφικών μετοχών της, στην πράξη δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Ο λόγος 
είναι ότι ο προϋπολογισμός της TCB που υπόκειται σε απλή πλειοψηφία και επομένως σε μεταβαλλόμενους 
συνασπισμούς των Μετόχων της TCB θα καθορίσει το ακριβές πλαίσιο και ατομικούς στόχους, δηλαδή χωρίς 
τον προϋπολογισμό φυσικά δεν θα υπήρχαν καθόλου επενδύσεις. Επομένως, η συμφωνία για τον 
προϋπολογισμό η οποία υπάγεται σε μεταβαλλόμενους συνασπισμούς υπερισχύει του δικαιώματος 
αρνησικυρίας επί αυτών των επενδύσεων.» και κατέληξε πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός αφού ο 
προϋπολογισμός ετοιμάζεται αφού αποφασιστούν όλα τα σημεία που θα περιληφθούν σε αυτόν, οπόταν δεν 
μπορούν να περιληφθούν επενδύσεις αν αυτές δεν εγκριθούν πρώτα με [………] του ΔΣ, ως προβλέπει η ίδια η 
Προκαταρκτική Συμφωνία.  
 

 Τα Μέρη παραπέμπουν στις παραγράφους 43 και 44 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης, ισχυριζόμενοι ότι 
«Εν προκειμένω δεν υπάρχει ρητός όρος ούτε στην Προκαταρκτική Συμφωνία ούτε στη Συμφωνία Μετόχων, 
ούτε σε οικονομικούς όρους ή σε δηλώσεις των Μερών». Η Επιτροπή παραπέμπει στις παραγράφους 43 και 44 
της Ανακοίνωσης και στα υπογραμμισμένα σημεία που θεωρεί ότι ισχύουν στην παρούσα περίπτωση:  

 
«(43)Η απαιτούμενη αλληλεξάρτηση σημαίνει ότι καμία από τις πράξεις δεν θα λάμβανε χώρα δίχως τις άλλες, και ότι κατά 

συνέπεια αποτελούν μια ενιαία πράξη (48). Αυτή η αλληλεξάρτηση αποδεικνύεται συνήθως εάν οι σχετικές πράξεις 
συνδέονται de jure, δηλαδή οι ίδιες οι συμφωνίες συνδέονται με αμοιβαίους όρους. Εάν μπορεί να αποδειχθεί 
επαρκώς η ύπαρξη αλληλεξάρτησης de facto, μπορεί επίσης να αρκεί για την αντιμετώπιση των σχετικών πράξεων 
ως μιας ενιαίας συγκέντρωσης. Γι’ αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από οικονομική άποψη κατά πόσον καθεμία από 
τις πράξεις εξαρτάται κατ’ ανάγκη από τη σύναψη των άλλων (49). Περαιτέρω ενδείξεις της αλληλεξάρτησης 
περισσότερων πράξεων, μπορεί να είναι οι δηλώσεις των ίδιων των μερών ή η ταυτόχρονη σύναψη των σχετικών 
συμφωνιών. Θα είναι δύσκολο να συναχθεί ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση περισσότερων πράξεων de facto, εφόσον 
δεν υπάρχει αυτός ο συγχρονισμός. Η προφανής έλλειψη συγχρονισμού νομικά αλληλένδετων πράξεων μπορεί 
επίσης να θέσει εν αμφιβόλω την πραγματική τους αλληλεξάρτηση.  

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία περισσότερες της μίας πράξεις μπορούν να αντιμετωπισθούν ως μία ενιαία πράξη 
συγκέντρωσης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, ισχύει μόνο αν προκύπτει απόκτηση ελέγχου μίας 
ή περισσοτέρων επιχειρήσεων από το(τα) ίδιο(α) πρόσωπο(α) ή επιχείρηση(εις). Πρώτον, αυτό μπορεί να ισχύει αν 
μία επιχειρηματική δραστηριότητα ή επιχείρηση αποκτάται μέσω περισσοτέρων νομικών πράξεων. Δεύτερον, η 
απόκτηση ελέγχου περισσότερων επιχειρήσεων —που θα μπορούσε να συνιστά χωριστές συγκεντρώσεις— μπορεί 
να θεωρηθεί, λόγω των μεταξύ τους δεσμών, ότι αποτελεί μία και μόνη συγκέντρωση. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν 
βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων να συνδεθούν διάφορες νομικές πράξεις οι οποίες αφορούν εν μέρει μόνο την 
απόκτηση ελέγχου επιχειρήσεων και εν μέρει την απόκτηση άλλων στοιχείων ενεργητικού, όπως μη ελέγχουσες 
μειοψηφικές συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Δεν θα ήταν σύμφωνο με το γενικό πλαίσιο και τον σκοπό του 
κανονισμού συγκεντρώσεων, να θεωρούνται ως σύνολο βάσει του κανονισμού διαφορετικές πράξεις που συνδέονται 
με όρους, ενώ ορισμένες μόνο από αυτές οδηγούν σε μεταβολή του ελέγχου μιας συγκεκριμένης επιχείρησης-
στόχου.» (υπογράμμιση της Επιτροπής)  

 Στην παρούσα περίπτωση υφίστανται: Μία και αυτή συμφωνία που προβλέπει τον τρόπο διαμοιρασμού των 
δραστηριοτήτων της GML, τους ίδιους μετόχους ως διορίζονται στα Δ.Σ., τον ίδιο τρόπο λειτουργίας των 
μειοψηφούντων μετόχων για τις δύο δραστηριότητες και εταιρείες, ταυτόχρονη σύναψη των δύο Συμφωνιών, 
από τα ίδια μέρη (παρά το γεγονός ότι τα μέρη ισχυρίζονται ότι οι TCB και  GML είναι εντελώς διαφορετικές 
επιχειρήσεις, η μια είναι θυγατρική της άλλης, η TCB είναι η ιθύνουσα εταιρεία και οι ετήσιοι λογαριασμοί της 
περιέχουν τα αποτελέσματα της GML). Με την Προκαταρκτική Συμφωνία η GML διαμοιράζεται σε δύο μέρη. 
[………]. Τα Conditions Precedent για την εφαρμογή της Συμφωνίας παρουσιάζουν τις δύο πράξεις 
αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες.   
 

 Όσον αφορά το επιχειρηματικό σχέδιο με αρνητικό ή φθίνον καθαρό εισόδημα EBITDA, σημειώνεται ότι ήδη έχει 
εγκριθεί και ισχύει ως τέτοιο για τα επόμενα τρία έτη 2019 – 2021 και ως εκ τούτου όχι μόνο δεν είναι ασύνηθες 
αλλά αυτό επισυνέβη με την είσοδο του ΟΠΑΠ στην TCB, αφού εγκρίθηκε στις [………]. 

 

 Τα Μέρη προβάλλουν ότι σύμφωνα με το  Άρθρο 8.7.4: “It is hereby expressly acknowledged and agreed that 
the TCB Minority Stake Acquisition is distinct and autonomous contract from the Transaction and may be 
consummated independently of the Completion of the Transaction.” για να προωθήσουν τη θέση ότι οι δύο 
Συμφωνίες μπορούν να ολοκληρωθούν ανεξάρτητα. Όμως, παραλείπουν να σημειώσουν το υπόλοιπο μέρος 
του Άρθρου 8.7.4. που συνεχίζει ως εξής: “Unless otherwise agreed by the Parties, as soon as practicable, and 
no later than 45 days, following the consummation of the TCB Minority Stake Acquisition, TCB and TCB 
Shareholders shall cooperate in all respects with O-Investor in order to draft and sign the Final Documentation 
pertaining exclusively to TCB (namely the amendment of TCB’s Memorandum and Articles of Association and 
the shareholders’ agreement among TCB shareholders) ………” (Υπογράμμιση της Επιτροπής) 
 
 

 Στη βάση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι τα δικαιώματα αρνησικυρίας που παρέχονται 
στους τρεις μειοψηφούντες μετόχους ΟΠΑΠ, Deep και Padian, τους παρέχουν τη δυνατότητα κοινού ελέγχου 
της TCB και οι δύο Συμφωνίες δύνανται να θεωρηθούν ως αλληλένδετες. 
 

 Τέλος σημειώνεται η θέση της ΟΠΑΠ ότι: «Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν η Κυπριακή Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») είχε θεωρητικά διαφορετική αντίληψη από την HCC, ο σημερινός 



εγγεγραμμένος μέτοχος της TCB  δεν είναι η ΟΠΑΠ αλλά ανεξάρτητος καταπιστευματοδόχος ([………])  που 
κατέχει και διαχειρίζεται και απονέμει τις Μετοχές Πώλησης. ……… Η ΟΠΑΠ σκοπεύει να αναθεωρήσει τελικά το 
καθεστώς της TCB μόλις ολοκληρωθεί η παρούσα Συναλλαγή και ενδέχεται να προσεγγίσει τις αρμόδιες αρχές 
ανταγωνισμού χωριστά πριν από την απομάκρυνση των μετοχών από το καταπίστευμα». 

 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω καταλήγει ότι οι δύο πράξεις είναι αλληλένδετες γιατί η ΟΠΑΠ 
αποκτά από κοινού με τις Deep και Padian τον έλεγχο όχι μόνο της δραστηριότητας της Stoiximan αλλά και της TCB, 
μέσω των δικαιωμάτων αρνησικυρίας, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι τα συνήθη που παρέχονται για την 
προστασία των μειοψηφούντων μετόχων ως η αναφέρεται στην παράγραφο 50 της Ανακοίνωσης. 
 
Όσον αφορά το Stoiximan, η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση, καθώς και τα γεγονότα που αφορούν την 
παρούσα πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα, τα όσα ορίζονται αναφορικά με τους διορισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, καταλήγει ότι τα εν λόγω δικαιώματα που προνοούνται στην Συμφωνία Μετόχων 
παραχωρούν κοινό έλεγχο στις ΟΠΑΠ, Deep και Padian, καθώς τους δίδεται η δυνατότητα άσκησης καθοριστικής 
επιρροής επί της επιχείρησης-στόχου. 
 
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, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, 
πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου καθότι 
θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της αυτόνομης κοινής επιχείρησης, Stoiximan, καθώς και της TCB, η οποία θα 
ελέγχει τη Betano. 
 
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 ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΠΑΠ ανήλθε περίπου στα €[………], ο 
όμιλος του φυσικού προσώπου στον οποίο ανήκει η Deep πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα €[………], 
ο όμιλος του φυσικού προσώπου στον οποίο ανήκει η Padian πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 
€[………], και η Stoiximan, η επιχείρηση- Στόχος για το ίδιο έτος πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου 
€[………].  
 
Αναφορικά με τους κύκλους εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΠΑΠ στην 
κυπριακή επικράτεια ανήλθε στα €[………]  και προήλθε μέσω της θυγατρικής της OPAP (Cyprus) Ltd και OPAP Sports 
(Cyprus) Ltd από δραστηριότητες σχετικές με οργάνωση, λειτουργία και προώθηση ορισμένων παιχνιδιών, ειδικότερα 
από επίγειες αριθμητικές λοτταρίες που αφορούν την ακριβή πρόγνωση των τυχαίων αριθμών που είναι αποτέλεσμα 
κλήρωσης (ΛΟΤΤΟ, ΠΡΩΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, SUPER 3, EXTRA 5, ΚΙΝΟ) και από επίγεια αθλητικά στοιχήματα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της κοινοποίησης, το ποσό των €[………] που συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών της ΟΠΑΠ αφορά 
ένα εφάπαξ εισόδημα που προέρχεται από επιστροφή φόρου. Ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων της 
Επιχείρησης-Στόχου στην Κύπρο κατά το έτος 2018 ήταν περίπου €[………] και προήλθε από λειτουργίες στοιχημάτων 
(Sportsbook operations). Ο όμιλος του φυσικού προσώπου στον οποίο ανήκει η Deep πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 
που ανήλθε στα €[………] (μέσω της 24Media), ενώ ο όμιλος του φυσικού προσώπου στον οποίο ανήκει η Padian δεν 
δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 
 
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 OPAP Investment Limited, θυγατρική εταιρεία μέσω της οποίας η OΠΑΠ θα συμμετάσχει στην κοινοποιηθείσα 
συγκέντρωση, είναι ιθύνουσα εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών γενικά. 
 
Η TCB, είναι ιθύνουσα εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών μέσω των θυγατρικών της, 
συμπεριλαμβανομένου της GML και της επιχείρησης-στόχου Stoiximan. 
 
Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στον τομέα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (“online gaming”) στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο. 
 
Η Deep είναι ιθύνουσα εταιρεία, η μόνη δραστηριότητα της οποίας είναι η ιδιοκτησία ενός πακέτου  μετοχών της TCB. Ο 
δικαιούχος της Deep, λειτουργεί ταυτόχρονα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης μέσω του ομίλου ψηφιακών εκδόσεων 
24 Media. Επιπλέον, ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα του μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, πωλεί διαφημιστικό 
χώρο σε αρκετές ιστοσελίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργεί και παρέχει σχετικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε διαφημιστές μέσω του 24 Media.  
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικές με 
την εν λόγω υπόθεση, για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και της πιθανότητας οιωνδήποτε 
επικαλύψεων ή/και σχέσεων, ορίζει ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσιών (α) την αγορά τυχερών παιχνιδιών η 
οποία διαχωρίζεται σε 1) ηλεκτρονικά παιχνίδια και 2) σε επίγεια στοιχήματα και (β) την αγορά παροχής ηλεκτρονικού 
διαφημιστικού χώρου (“online advertising space”).  
 



Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά των πιο πάνω σχετικών αγορών είναι η επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
 
Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια ή γειτονική σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 
 
Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης φαίνεται να προκύπτει κάθετη σχέση μεταξύ των 
δραστηριοτήτων της GML και της 24 MEDIA, η οποία ανήκει στον ιδιοκτήτη της Deep. Επιπρόσθετα, προκύπτει μια 
κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της ΟΠΑΠ και της 24 MEDIA. 
 
Tο μερίδιο της 24MEDIA στην αγορά ηλεκτρονικού διαφημιστικού χώρου στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2018, ήταν 
σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης [0-5]%. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το μερίδιο αγοράς της GML στον τομέα ηλεκτρονικών παιχνιδιών ανήλθε 
περίπου σε [30-40]% και της ΟΠΑΠ στα επίγεια στοιχήματα 100% αφού έχει την αποκλειστικότητα στην εν λόγω αγορά 
βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Με βάση τα πιο πάνω, το μερίδιο αγοράς της Padian μέσω της 24Media στην αγορά παροχής ηλεκτρονικού 
διαφημιστικού χώρου στην Κύπρο και της ΟΠΑΠ στην αγορά τυχερών παιχνιδιών η οποία διαχωρίζεται σε 1) 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και 2) σε επίγεια στοιχήματα, υπερβαίνει του ορίου του 25% που καθορίζει η παράγραφος 1(β) του 
Παραρτήματος Ι του Νόμου, και ως εκ τούτου προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συμβατότητας σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται 
στο άρθρο 19 του Νόμου.  
 
Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη της και εκτίμησε ιδιαίτερα τη 
χρηματοοικονομική δύναμη όλων των εν λόγω επιχειρήσεων, τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις 
επηρεαζόμενες αγορές, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης, τους φραγμούς εισόδου, 
και τα συμφέροντα των καταναλωτών όπως επίσης και τα συντονισμένα και μη συντονισμένα αποτελέσματα που δύναται 
να προκύψουν στις επηρεαζόμενες αγορές.  
 
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. Η 
Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη της και εκτίμησε ιδιαίτερα τη 
χρηματοοικονομική δύναμη όλων των εν λόγω επιχειρήσεων, τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις 
επηρεαζόμενες αγορές, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης, τους φραγμούς εισόδου, 
και τα συμφέροντα των καταναλωτών όπως επίσης και τα συντονισμένα και μη συντονισμένα αποτελέσματα που δύναται 
να προκύψουν στις επηρεαζόμενες αγορές.  
 
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.  
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