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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 Clearhaus Holding A/S και QuickPay ApS από την Unzer Group 

GmbH.  

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 8 Απριλίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2021, από την εταιρεία Unzer Group 

GmbH, 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 Unzer Group 

GmbH, θα αποκτήσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο της Clearhaus Holding A/S, 

3dsecure.io ApS και QuickPay ApS. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Unzer Group GmbH, η οποία ανήκει στην KKR & Co. Inc, μέσω των 

θυγατρικών της παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών πληρωμών (full 

service payment solutions) σε εμπόρους για όλες τις σχετικές μεθόδους 

πληρωμής (σε καταστήματα, διαδικτυακά και σε κινητά τηλέφωνα). Η KKR & 
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Co. Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί 

διεθνή εταιρεία επενδύσεων, η οποία, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε 

επενδυτές. Η KKR & Co. Inc. παρέχει επίσης λύσεις για αγορές κεφαλαίου για 

την εταιρεία, τις συνδεμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της και άλλους πελάτες. 

2. Η Clearhaus είναι ένας έμπορος υπηρεσιών συναλλαγών (merchant acquirer) 

ο οποίος ειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληρωμών διαδικτυακών 

καταστημάτων (webshops) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η 

Clearhaus ολοκληρώνει την σύναψη συμβάσεων που αφορούν τις Visa και 

MasterCard με εταιρείες διαδικτυακού εμπορίου (e-Commerce companies) (οι 

οποίες επιτρέπουν σε αυτούς τους εμπόρους να λαμβάνουν πληρωμές μέσω 

αυτών των μεθόδων πληρωμής στα διαδικτυακά τους καταστήματα και στις 

εφαρμογές τους για κινητά τηλέφωνα) και επεξεργάζεται τις διαδικτυακές τους 

συναλλαγές. 

3. Η Quickpay είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών (payment services 

provider) που ειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληρωμών διαδικτυακών 

καταστημάτων (webshops). Συγκεκριμένα, η QuickPay επιτρέπει στις 

εταιρείες διαδικτυακού εμπορίου να λαμβάνουν πληρωμές στα ηλεκτρονικά 

καταστήματα τους και στις εφαρμογές τους για κινητά τηλέφωνα. Η QuickPay 

επιτρέπει στα συστήματα των πελατών της να αποδέχονται ένα ευρύ φάσμα 

μεθόδων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής 

μεταφοράς, τιμολόγια και πληρωμές εκτός διαδικτύου (offline payments). 

4. Η 3dsecure προσφέρει προϊόντα ασφαλείας 3-D(3-D Secure products), 

δηλαδή υποδομή προγραμματισμού εφαρμογών (API) που επιτρέπουν την 

χρήση της τεχνολογίας 3-D Secure για ισχυρό έλεγχο ταυτοποίησης πελατών 

(strong customer authentication). Αυτή η τεχνολογία, είναι ένα πρόσθετο 

επίπεδο ασφάλειας για συναλλαγές, μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας 

στο διαδίκτυο που στοχεύει στη μείωση της απάτης για εμπόρους και 

κατόχους καρτών. 

Στις 12 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 26 Μαρτίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 
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Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 Απριλίου 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 συμφωνιών αγοράς 

μετοχών (share purchase agreements) σε σχέση με τις μετοχές των Clearhaus A/S 

και QuickPay ApS, μεταξύ της Unzer Group GmbH ως αγοραστή και των Clearhaus 

Holding A/S και POW Invest ApS ως πωλητών (εφεξής οι «Συμφωνίες»), 

ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2021. Η Unzer Group GmbH θα αποκτήσει ολόκληρο το 

μετοχικό κεφάλαιο και τον αποκλειστικό έλεγχο των Clearhaus και QuickPay 

(Εταιρείες-Στόχος).  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι υπάρχει ακόμη μια συμφωνία ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 

2021, η οποία αφορά την απόκτηση της 3dsecure.io ApS από την Unzer Group 

GmbH.  [………]1. 

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)(α)(ii) του Νόμου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης 

των Εταιρειών Στόχος, σε αποκλειστικό έλεγχο από την KKR, έμμεσα μέσω του 

Ομίλου Unzer. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 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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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 

2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου Unzer ανήλθε περίπου στα [………], 

της KKR στα [………], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της Clearhaus κατά το 

2020, ανήλθε περίπου στα [………] και της Quickpay σε περίπου [………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο, του Ομίλου Unzer κατά το 2019 

ανήλθε περίπου στo [………].  

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 

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 Unzer παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών πληρωμών (full service 

payment solutions) σε εμπόρους για όλες τις σχετικές μεθόδους πληρωμής (σε 

καταστήματα, διαδικτυακά και σε κινητά τηλέφωνα. 

Η Clearhaus είναι ένας merchant acquirer ο οποίος ειδικεύεται στην παροχή λύσεων 

πληρωμών διαδικτυακών καταστημάτων (webshops) σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα, η Clearhaus ολοκληρώνει την σύναψη συμβάσεων που αφορούν τις 

Visa και MasterCard με εταιρείες διαδικτυακού εμπορίου (e-Commerce companies) 

(οι οποίες επιτρέπουν σε αυτούς τους εμπόρους να λαμβάνουν πληρωμές μέσω 

αυτών των μεθόδων πληρωμής στα διαδικτυακά τους καταστήματα και στις 

εφαρμογές τους για κινητά τηλέφωνα) και επεξεργάζεται τις διαδικτυακές τους 

συναλλαγές. Ο κύκλος εργασιών της Clearhaus στην Κύπρο αφορούσε την παροχή 

υπηρεσιών αποδοχής εμπόρων για πράξεις με κάρτες πληρωμών (merchant 

acquiring services). 

Η Quickpay είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών (payment services provider) 

που ειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληρωμών διαδικτυακών καταστημάτων 

(webshops). Συγκεκριμένα, η QuickPay επιτρέπει στις εταιρείες διαδικτυακού 
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εμπορίου να λαμβάνουν πληρωμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα τους και στις 

εφαρμογές τους για κινητά τηλέφωνα. Η QuickPay επιτρέπει στα συστήματα των 

πελατών της να αποδέχονται ένα ευρύ φάσμα μεθόδων πληρωμής, 

συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς, τιμολόγια και 

πληρωμές εκτός διαδικτύου (offline payments). Ο κύκλος εργασιών της Quickpay 

στην Κύπρο αφορούσε την παροχή τεχνικών υπηρεσιών διασύνδεσης (technical 

gateway services). 

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 η αγορά (α) παροχής 

υπηρεσιών αποδοχής εμπόρων για πράξεις με κάρτες πληρωμών (merchant 

acquiring) (στο εξής «merchant acquiring») και (β) παροχής υπηρεσιών πληρωμών 

(provision of payment services) (στο εξής «provision of payment services»). 

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

Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά αγορές προϊόντων/υπηρεσιών.  

Σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, [………]. 

Ο Όμιλος Unzer δεν είναι ενεργός ως merchant aqcuirer. Σκοπός της συγκέντρωσης 

είναι να επιτραπεί στον Όμιλο Unzer να προσθέσει τις υπηρεσίες merchant acquiring 

services που σήμερα προσφέρει η Clearhaus, στο χαρτοφυλάκιο του. 

Συγκεκριμένα, οι Unzer E-Com GmbH και Unzer Luxembourg S.A., θυγατρικές της 

Unzer Group GmbH και η Quickpay είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (payment 

services providers) που ειδικεύονται στην προσφορά λύσεων πληρωμών σε 

διαδικτυακά καταστήματα (webshops). 

Όσον αφορά την επιχείρηση αποδοχών πληρωμών (acquiring business), ο Όμιλος 

Unzer ενεργεί μόνο (i) μέσω της Unzer Luxemburg S.A. ως μεσίτης (broker) για τη 

σύναψη συμβάσεων αποδοχής μεταξύ των αποδεκτών πληρωμών (acquirers) και 

των εμπόρων και (ii) ως διαμεσολαβητής πληρωμών (payment facilitator) μέσω 

αποδεκτών πληρωμών (acquirers) (όπως η SIX Payment Services). 

Η συγκέντρωση ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε μια μικρή αλληλοεπικάλυψη (de-

minimis overlap) μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου Unzer και των 

δραστηριοτήτων της Quickpay στην Κύπρο, καθώς και οι δύο εταιρείες παρέχουν τις 

δικές τους λύσεις πληρωμών σε εμπόρους (συγκεκριμένα σε διαδικτυακά 

καταστήματα) που βρίσκονται στην Κύπρο. 
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Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα κατέγραψαν οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις, θεωρεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της JCC Payments το σύνολο της 

αγοράς payment card processing στην Κύπρο ανέρχεται σε €3,5 δισεκατομμύρια. Και 

ως εκ τούτου η αγορά merchant acquiring ανέρχεται σε €3,5 δισεκατομμύρια. 

Συνεπώς, δεδομένων των κύκλων εργασιών αναφορικά με παροχή υπηρεσιών 

πληρωμών και υπηρεσιών αποδοχών πληρωμών (acquiring processing) στην 

Κύπρο, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς του Ομίλου Unzer και της Quickpay στην 

Κύπρο στη σχετική αγορά θα είναι πολύ λιγότερο από 15%.  

Σε σχέση με οποιαδήποτε κάθετη σχέση, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ο Όμιλος 

Unzer δεν ενεργεί ως merchant acquirer και σε σχέση με τις υπηρεσίες αποδοχής 

πληρωμών (acquiring business) ενεργεί μόνο (i) ως μεσίτης για τη σύναψη 

συμβάσεων αποδοχής μεταξύ αποδεκτών πληρωμών (acquirers) και εμπόρων· και 

(ii) ως διαμεσολαβητής πληρωμών με αποδέκτες πληρωμών (payment facilitator 

under acquirers). 

Μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, ο Όμιλος Unzer θα 

προσφέρει υπηρεσίες merchant acquiring μέσω της Clearhaus. 

Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτει ότι υπάρχει κάθετη σχέση. Σημειώνεται ότι με βάση 

εσωτερικές εκτιμήσεις της Clearhaus το σύνολο των εσόδων της αγοράς για 

υπηρεσίες merchant acquiring στην Κύπρο είναι περίπου [………] και το μερίδιο 

αγοράς της Clearhaus σε μια τέτοια αγορά υπολογίζεται περίπου στο [0-5%]. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα κατέγραψαν οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις, θεωρεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της JCC Payments,  το σύνολο της 

αγοράς merchant acquiring στην Κύπρο ανέρχεται σε €3,5 δισεκατομμύρια. Ο κύκλος 

εργασιών του Ομίλου Unzer στην Κύπρο, στην αγορά αυτή ανέρχεται στο [………]. 

Ως εκ τούτου το μερίδιο αγοράς του είναι κάτω από 25%. 

Επιπρόσθετα, μερικές ελεγχόμενες εταιρείες του χαρτοφυλακίου της KKR ενδέχεται 

να προμηθεύονται υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται από τη QuickPay. Ο 

κύκλος εργασιών της KKR στην Κύπρο ανήλθε στα [………] από διάφορες εταιρείες 

του χαρτοφυλακίου της.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης 

δεν είναι όλα τα έσοδα που παράγονται από της ελεγχόμενες εταιρείες 

χαρτοφυλακίου της KKR στην Κύπρο από πληρωμές μέσων καρτών. Κάποιες 

πληρωμές ενδεχομένως να γίνονται μέσω τραπεζικών μεταφορών, κτλ. 

Ακόμα όμως και αν ληφθεί υπόψη ολόκληρος ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της 

KKR στην Κύπρο, το μερίδιο αγοράς στα €3,5 δισεκατομμύρια είναι κάτω του 25%. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου λόγω 

οριζόντιας ή κάθετης σχέσης μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

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 


