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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 51/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.33 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της CAC Coral Ltd από τη Bain Capital Credit Global ICAV, μέσω 

της Bain Capital Credit Ww Fund 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 24 Νοεμβρίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 10/11/20, από την εταιρεία Bain Capital Credit 

Global ICAV (εφεξής η «Bain Capital»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Bain Capital, ενεργώντας σε 

σχέση με το ταμείο Bain Capital Credit Ww Fund, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου 

της CAC CORAL LTD (εφεξής η «CAC CORAL») και κατ’ επέκταση του 

χαρτοφυλάκιού μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχε μεταφερθεί σε αυτήν από την 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ (εφεξής η «Εθνική Τράπεζα 

Κύπρου»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Bain Capital Credit Global ICAV που αποτελεί εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιρλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία 

διαχειρίζεται διάφορα ανεξάρτητα υπο-ταμεία (sub-funds), για καθένα από τα 

οποία έχει χωριστή ευθύνη (segregated liability).  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bain Capital διαχειρίζεται μεταξύ άλλων το υπο-

ταμείο Bain Capital Credit Ww Fund. Το εν λόγω υπο-ταμείο είναι ο 

αγοραστής στην παρούσα πράξη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, το εν λόγω υπο-ταμείο δεν έχει χωριστή νομική 

προσωπικότητα.1 Ως εκ τούτου, η Bain Capital ενεργεί για λογαριασμό και εκ 

μέρους του υπο-ταμείου Bain Capital Credit Ww Fund.  

 Η CAC CORAL LIMITED που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία 

είναι θυγατρική 100% της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Στην 

CAC CORAL έχει μεταφερθεί χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων 

της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου και έχει τύχει έγκρισης από την Κεντρική 

Τράπεζα Κύπρου ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων (credit acquiring 

company). Επισημαίνεται ότι το εν λόγω χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων 

δανείων της CAC CORAL τυγχάνει διαχείρισης από την Εθνική Τράπεζα 

Κύπρου, κατόπιν Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών ημερομηνίας 21/3/2019 

(εφεξής η «Service Agreement»). 

Στις 11/11/20, 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 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 18/11/20, 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 περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

 
1 Βλ. Νόμος της Ιρλανδίας περί Οχημάτων Συλλογικής Διαχείρισης 2015, παρ. 37(1).  
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Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος») και βάσει της διαδικασίας 

που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας με τίτλο «Sale 

and Purchase Agreement dated 16th October 2020 between National Bank of Greece 

S.A,, CAC Coral Limited and Bain Capital Credit Global ICAV, acting solely in respect 

of Bain Capital Credit WW Fund» ημερομηνίας 16/10/2020 (εφεξής η «Συμφωνία»). 

Βάσει της Συμφωνίας, η Bain Capital, ενεργώντας σε σχέση με το ταμείο Bain Capital 

Credit Ww Fund, αποκτά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της CAC CORAL και κατ’ 

επέκταση το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχε μεταφερθεί σε 

αυτήν από την Εθνική Τράπεζα Κύπρου. 

Επισημαίνεται στην κοινοποίηση, ότι η Bain Capital δεν θα αποκτήσει οποιαδήποτε 

ακίνητη περιουσία (REO - Real Estate Owned) με βάση τη Συμφωνία. 

Σύμφωνα με την υπόχρεα για κοινοποίηση, κατά τον παρόν χρόνο, με βάση τη 

Service Agreement, η παροχή υπηρεσιών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα 

ακίνητα που τυχόν να αποκτηθούν με τη διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, εκχωρήθηκε από την CAC CORAL στην Εθνική Τράπεζα 

Κύπρου. Η εν λόγω συμφωνία παροχής υπηρεσιών θα τερματιστεί σύμφωνα με το 

Πλάνο Μεταφοράς (Migration Plan). Όπως καταγράφεται στην κοινοποίηση, η CAC 

CORAL LTD θα συνεχίσει και μετά τον τερματισμό της πιο πάνω αναφερόμενης 

Συμφωνίας ημερομηνίας 21/03/2019 να συμβάλλεται με μια τρίτη εταιρεία, ώστε η 

τελευταία να της παρέχει υπηρεσίες όσον αφορά το υπό εξαγορά χαρτοφυλάκιο μη-

εξυπηρετούμενων δανείων και τα ακίνητα που συνδέονται με τα εν λόγω δάνεια. 

Με δεδομένο ότι, ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο επί των συναλλαγών και/ ή πράξεων που 

είναι μείζονος σημασίας, η Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσο η 

γνωστοποιηθείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, ως η έννοια αυτή 

καθορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου. 

Μία συγκέντρωση αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων μείζονος σημασίας σύμφωνα 

με το άρθρο 3(2) του Νόμου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που τίθενται 

στο άρθρο 3(2)(α) του Νόμου: 

«(ι) O συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον από τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει, αναφορικά με καθεμιά από αυτές, τα τρία 

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ». 
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Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 ευρώ, για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του 

ομίλου BAIN CAPITAL ανέρχεται σε €[………]2 και ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

CAC CORAL κατά το 2019 ήταν €[………]3. Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων 

δανείων που διαχειρίζεται η CAC CORAL είχε ακαθάριστη ονομαστική αξία (gross 

face value) ίση με €[………] κατά την 31/12/2019. Εάν η CAC CORAL θεωρηθεί ως 

πιστωτικός οργανισμός καθώς κατέχει άδεια εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων από την 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου, αντί του κύκλου 

εργασιών θεωρείται το 1/10 του ισολογισμού, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση 

€[………] (ως η προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α)(i) του Νόμου). 

«(ιι) τουλάχιστον δύο από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Δημοκρατίας». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο όμιλος BAIN CAPITAL δεν 

πραγματοποιεί κύκλο εργασιών στην Κύπρο. Ο προαναφερόμενος κύκλος εργασιών 

της CAC CORAL πραγματοποιήθηκε εντός της Δημοκρατίας. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω συγκέντρωση δεν αποτελεί πράξη μείζονος σημασίας καθότι 

δεν δραστηριοποιούνται δύο από τις συμμετέχουσες στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν ικανοποιείται η δεύτερη 

προϋπόθεση του άρθρου 3(2) του Νόμου. 

H Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, καταλήγει ότι η εν λόγω πράξη 

δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3 του Νόμου άρα δεν χρήζει περαιτέρω εξέτασης. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης δεν εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του Νόμου. 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 
2 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 [....]. 
3 Υπολογισμένος ως το έσοδο από τόκους.  


