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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 62/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.44 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ελέγχου της Nicosia 

Mall Holdings (NMH) Ltd από την Soulfull Enteprises 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: 13 Νοεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2019, από την εταιρεία Soulfull 

Enterprises Limited (στο εξής η «Soulfull») 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 Soulfull θα 

αποκτήσει έλεγχο στη Nicosia Mall Holdings (ΝΜΗ) Limited (στο εξής η «Εταιρεία 

Στόχος»). Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Η ΝΜΗ που είναι η ιθύνουσα εταιρεία ενός αριθμού εταιρειών, οι οποίες 

κατέχουν τα περιουσιακά στοιχεία και διεξάγουν την επιχείρηση του 
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εμπορικού κέντρου γνωστού ως Nicosia Mall που βρίσκεται στην Λακατάμια, 

στη Λευκωσία (στο εξής το «Εμπορικό Κέντρο»). Η ΝΜΗ και οι θυγατρικές 

της θα αναφέρονται μαζί για σκοπούς ευκολίας ως ο «Όμιλος Nicosia Mall» ή 

η «Επιχείρηση Στόχος». 

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΝΜΗ είναι η Τράπεζα Κύπρου με 64% του 

μετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία Soulfull με 36%. 

Η ΝΜΗ συστάθηκε το 2017 ως όχημα ειδικού σκοπού με μόνη εργασία να 

ενεργεί ως ιθύνουσα εταιρεία του συγκροτήματος εταιρειών του Εμπορικού 

Κέντρου. 

Άμεσα θυγατρική της NMH (πλήρους ιδιοκτησίας) είναι η Nicosia Mall Finance 

(NMF) Limited (στο εξής η «NMF»), μέσω της οποίας αντλείται ο δανεισμός 

του Ομίλου Nicosia Mall.  

Η NMF έχει με την σειρά της, τις εξής δύο θυγατρικές (επίσης πλήρους 

ιδιοκτησίας): 

o την Nicosia Mall Property (NMP) Limited στο εξής η « NMP »), και 

o την Nicosia Mall Management (NMM) Limited (στο εξής η «NMM»). 

Η NMP είναι η ιδιοκτήτρια της γης επί της οποία ανεγέρθηκε και βρίσκεται το 

Εμπορικό Κέντρο και είναι η εταιρεία που λαμβάνει τα τέλη άδειας χρήσης 

από τους κατόχους χώρων εντός του Εμπορικού Κέντρου. Η NMM είναι η 

εταιρεία που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο εκ μέρους της NMP. 

2.  H Soulfull που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι εταιρεία ειδικού σκοπού 

και η μόνη της δραστηριότητα είναι να κατέχει μετοχές στην NMH.  

Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της K. Athienitis Contractors - Developers 

Public Limited (η «K. Athienitis» και μαζί με όλες τις θυγατρικές της, θα 

αναφέρονται στο εξής ως ο «Όμιλος K. Athienitis») και υφιστάμενος μέτοχος 

της NMH. Συγκεκριμένα, ανήκει κατά περίπου 90% στην K. Athienitis και το 

υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στην Morissona.  

3.  Η Voici La Mode Estates Ltd (στο εξής η «VLME») που αποτελεί εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και είναι μέλος του ομίλου εταιρειών που έχει ως τελική μητρική της την 

εταιρεία Voici La Mode Holdings Ltd (στο εξής η «VLMH»).    



3 

 

O Όμιλος VLM δραστηριοποιείται κυρίως στο λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης 

(και άλλων συναφών προϊόντων όπως είδη υπόδησης, αξεσουάρ κλπ). 

Διάφορες εταιρείες του Ομίλου VLM είναι οι αντιπρόσωποι (franchiseeς) των 

εξής brands τέτοιων ειδών: 

o Στην Κύπρο: Marks and Spencer και επωνυμίες του Αγγλικού Ομίλου 

Arcadia (Topshop/ Topman, Evans, Dorothy Perkins και Wallis). 

o Στην Ρουμανία: Marks and Spencer και επωνυμίες του Αγγλικού 

Ομίλου Arcadia (Topshop/ Topman και Dorothy Perkins). 

Εκτός από τις πιο πάνω δραστηριότητες στο λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, 

ο Όμιλος VLM δραστηριοποιείται και στην αγορά των καφεστιατορίων, υπό 

την επωνυμία Cafe La Mode. 

Τέλος, ο Όμιλος VLM έχει στην ιδιοκτησία του διάφορα ακίνητα, είτε ως τους 

χώρους εντός των οποίων ασκεί τις διάφορες δραστηριότητες του είτε υπό 

την μορφή επένδυσης (π.χ. μέσω ενοικιάσεων κ.α.). 

Εκτός από τις μετοχές τους στον Όμιλο VLM, οι μέτοχοι κατέχουν επίσης το 

μετοχικό κεφάλαιο των εξής εταιρειών: 

 Artemisia (Holdings) Ltd – ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ακίνητης 

περιουσίας 

 Artemisia Business Centre Ltd - ιδιοκτησία και εκμετάλλευση ακίνητης 

περιουσίας 

 Francium Enteprises Ltd – λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης με την 

επωνυμία Celio. 

4.  Η Υπεραγορά Χατζηχριστοφής (Αθηαινίτης) Λτδ (στο εξής η «ΥΧΑ») 

που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η ΥΧΑ δραστηριοποιείται κυρίως στο λιανικό εμπόριο και ειδικότερα στον 

τομέα των υπεραγορών. Συγκεκριμένα, η ΥΧΑ διατηρεί μία υπεραγορά εντός 

του Εμπορικού Κέντρου.  

Η ΥΧΑ δεν εκτελούσε οποιαδήποτε δραστηριότητα μέχρι το Νοέμβριο 2018, 

περίοδο κατά την οποία άρχισε την λειτουργιά της υπεραγοράς της στο 

Εμπορικό Κέντρο, ως αναφέρεται πιο πάνω. 

Η ΥΧΑ εμπορεύεται υπό το εμπορικό σήμα «ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ», 

ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΡ. Χ"ΧΡΙΣΤΟΦΗ (ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ (στο 
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εξής η «ΧΧΑ»). Αν και η ΥΧΑ δεν είναι θυγατρική της ΧΧΑ, και ούτε το 

ανάποδο, οι πλείστοι μέτοχοι της ΧΧΑ είναι μέτοχοι και της ΥΧΑ.  

Η ΧΧΑ δραστηριοποιείται και αυτή στο λιανικό εμπόριο και διατηρεί την 

υπεραγορά γνωστή ως «ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ» στην Παλλουριώτισσα, Λευκωσία.  

5.  Η Silvaly που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι μέλος του ομίλου εταιρειών που 

έχει ως τελική μητρική της την εταιρεία PHC Franchised Restaurants Public 

Ltd, δημόσια εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Η Silvaly είναι εταιρεία ειδικού σκοπού και η μόνη της δραστηριότητα είναι να 

συμμετέχει στην εξαγορά των μετοχών της NMH και, κατόπιν ολοκλήρωσης 

της, να ενεργεί ως μέτοχος της NMH. 

O Όμιλος PHC δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εστίασης και 

διατηρεί καφετέριες, καφεστιατόρια και εστιατόρια, παρέχοντας επίσης 

υπηρεσίες τροφοδοσίας. Διάφορες εταιρείες του Ομίλου PHC είναι 

αντιπρόσωποι (franchiseeς) των εξής επωνυμιών στην Κύπρο: Pizza HUT, 

KFC, Taco Bell,  Nero Café, Wagamama, Jamie’s Italian, Paul Café και 

Burger King. Επίσης, εταιρείες του Ομίλου PHC λειτουργούν υπό άλλες 

τοπικές επωνυμίες όπως Sitio, Hobo Café, The Fish Market, Pier One και Το 

Ταβερνάκι.  

6.  Η Fintupin που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Fintupin ήταν μέχρι πρόσφατα ανενεργή εταιρεία. Δραστηριοποιήθηκε 

ειδικά για την εξαγορά των μετοχών της NMH, με τον σκοπό αυτό να είναι η 

μόνη της δραστηριότητα. 

Εκτός από τις μετοχές τους στην Fintupin, οι μέτοχοι της Fintupin κατέχουν, 

με τα ίδια ποσοστά, ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Α. Ζορπάς 

& Υιοί Λτδ, ιδιωτικής εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία 

(στο εξής η «Ζορπάς»). 

Η Ζορπάς δραστηριοποιείται ως αλυσίδα αρτοποιιών και διατηρεί δίκτυο που 

αποτελείται από καταστήματα στα οποία διαθέτει είδη αρτοποιίας, 

ζαχαροπλαστικής, καφέ και έτοιμο φαγητό. 
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Η Ζορπάς έχει ως 100% θυγατρική της την εταιρεία Α. Ζορπάς Catering Ltd, η 

οποία ασχολείται με την παρασκευή φαγητού. Μαζί οι δύο εταιρείες θα 

καλούνται για σκοπούς ευκολίας ως ο «Όμιλος Ζορπάς». 

 

7.  Η Morissona που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αν και εγγεγραμμένος μέτοχος της Morissona είναι η εταιρεία VALIA 

NOMINEES LTD, αυτή ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος (nominee) και κρατά 

όλες τις μετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Morissona προς όφελος του κ. 

Valery Gulev, επιχειρηματία και επενδυτή [………]1.  

Ο κ. Gulev είναι ιδιοκτήτης εκδοτικού οίκου με ειδίκευση στον τομέα της 

ενέργειας και συμβουλευτικής επιχείρησης, η οποία προβαίνει σε γεωλογικές 

μελέτες αναφορικά με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και έργων 

παραγωγής, οι εργασίες των οποίων διεξάγονται εκτός Κύπρου. 

H Morissona δραστηριοποιείται κυρίως σε επενδύσεις σε ακίνητα και μετοχές, 

[………].   

Ως αναφέρεται πιο πάνω, η Morissona κατέχει σήμερα περίπου το 10% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Soulfull, ποσοστό το οποίο απέκτησε στα πλαίσια 

δανεισμού που παραχώρησε η  Morissona προς τον Όμιλο K. Athienitis. 

[………]. 

8.  Η Classmark που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε στις 31/7/19, με μόνη 

δραστηριότητα τη συμμετοχή στην εξαγορά των μετοχών της NMH και, 

κατόπιν ολοκλήρωσης της, να ενεργεί ως μέτοχος της NMH. 

Η Classmark ανήκει εξ ολοκλήρου στον κ. Στέλιο Αμερικάνο. Ο κ. Στέλιος 

Αμερικάνος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και είναι ιδιοκτήτης του 

δικηγορικού γραφείου Στέλιος Αμερικάνος & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Ο κ. Στέλιος 

Αμερικάνος δεν δραστηριοποιείται, είτε απευθείας είτε μέσω εταιρειών που 

του ανήκουν στο λιανικό εμπόριο.  

 

 
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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Στις 21 Οκτωβρίου 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 8 Νοεμβρίου 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 11 Νοεμβρίου 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας 

Εξαγοράς Μετοχών μεταξύ των Bank of Cyprus Public Company Limited ως πωλητή, 

και των Voici La Mode Estates Ltd, Yperagora Hadjichristofis (Athienitis) Ltd 

(Υπεραγορά Ψατζηχριστοφής (Αθηαινίτης) Λτδ), Silvaly Holdings Ltd, Fintupin 

Trading Ltd, Morissona Holdings Ltd, Classmark Holding Limited (μαζί οι 

«Αγοραστές») ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2019, δυνάμει της οποίας ο Πωλητής 

συμφώνησε να πωλήσει στους Αγοραστές τις μετοχές που κατέχει στην ΝΜΗ (οι 

«Πωλούμενες Μετοχές») (στο εξής η «Συμφωνία»). 

Στα πλαίσια της παρούσας εξαγοράς και για να ρυθμίσουν τη διεύθυνση της NMH και 

γενικά τη σχέση της ως μέτοχοι αυτής, οι Αγοραστές και η Soulfull, σύναψαν την 

συμφωνία μετόχων (shareholders’ agreement) ημερ. 18/10/2019 (η «Συμφωνία 

Μετόχων»). 

Σύμφωνα με την Συμφωνία Εξαγοράς Μετοχών, ο κάθε Αγοραστής αγοράζει από τον 

Πωλητή τις Πωλούμενες Μετοχές που αναφέρονται δίπλα από αυτόν στον πιο κάτω 

Πίνακα: 
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 Αγοραστής Αριθμός μετοχών 
που εξαγοράζονται 

Ποσοστό ολόκληρου του 
εκδοθέν κεφαλαίου της 
NMH που 
αντιπροσωπεύουν 

1. VLME 1200 μετοχές Τάξης 
Α 
306 μετοχές Τάξης Β 

15.06% 
 

2. Υπεραγορά 
Χατζηχριστοφής 

300 μετοχές Τάξης Α 
77 μετοχές Τάξης Β 

3.77% 
 

3. Silvaly 750 μετοχές Τάξης Α 
191 μετοχές Τάξης Β 

9.41% 
 

4. Fintupin 1350 μετοχές Τάξης 
Α 
344 μετοχές Τάξης Β 

16.94% 
 

5. Morissona 600 μετοχές Τάξης Α 
153 μετοχές Τάξης Β 

7.53% 

6. Classmark 900 μετοχές Τάξης Α 
229 μετοχές Τάξης Β 

11.29% 
 

Σύνολο 5100 μετοχές Τάξης 
Α  1300 μετοχές 
Τάξης Β 

64% 

 
Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο 36% του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΜΗ ανήκει στη 

Soulfull. 

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, τον τρόπο λήψης αποφάσεων, 

το μετοχικό κεφάλαιο, τα δικαιώματα ψήφου κ.ά., 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)(ιι) του Νόμου, καθότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της Εταιρείας Στόχου, σε αποκλειστικό (αρνητικό) έλεγχο που θα της 

ασκεί η  Soulfull. 
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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. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 

2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου K. Athienitis, στον οποίο ανήκει η 

Soulfull ανήλθε στα €[………] και προήλθε από εργοληπτικές εργασίες και ανάπτυξη 

γης. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας Στόχου στην Κύπρο κατά το έτος 2018 ήταν 

περίπου €[………] ο οποίος προήλθε από τη διαχείριση του εμπορικού κέντρου το 

οποίο τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη Νοεμβρίου 2018, ενώ υπολογίζεται σε 

ετησιοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών του να φτάνει περίπου τα €[………] κάθε 

έτος λειτουργίας του, δηλαδή €[………] από ενοίκια και €[………] από management 

fees. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Soulfull όπως και ο Όμιλος K. Athienitis 

στον οποίο ανήκει, καθώς και η Εταιρεία Στόχος δραστηριοποιούνται στην επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να παράγουν οιοδήποτε κύκλο εργασιών από 

δραστηριότητες εκτός Κύπρου.   

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 K. Athienitis δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των εργοληπτικών 

εργασιών και την ανάπτυξη γης μέσω της πώλησης ακινήτων και εισπρακτέων 

ενοικίων. Διευκρινίζεται ότι ο Όμιλος K. Athienitis κατείχε στο παρελθόν μετοχικό 

κεφάλαιο στο εμπορικό κέντρο γνωστό ως Kings Avenue Mall στην Πάφο, το οποίο 

όμως ποσοστό συμφωνήθηκε ήδη να πωληθεί στην εταιρεία Philelia Limited και το 

μόνο που εκκρεμεί είναι η ολοκλήρωση της πράξης αυτής.    
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Η NMH συστάθηκε το 2017 ως όχημα ειδικού σκοπού, με μόνη εργασία να ενεργεί 

ως ιθύνουσα εταιρεία του συγκροτήματος εταιρειών του Εμπορικού Κέντρου. 

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 (α) η αγορά διάθεσης χώρου για 

εμπορική χρήση σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα, (β) η αγορά ανάπτυξης γης και 

(γ) η αγορά παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται για (α) τη σχετική αγορά της 

διάθεσης χώρου για εμπορική χρήση σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα, η επαρχία 

Λευκωσίας σε απόσταση 20-30 λεπτών με αυτοκίνητο από το Εμπορικό Κέντρο, για 

τη (β) σχετική αγορά ανάπτυξης γης, η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

για τη (γ) σχετική αγορά παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών, η επικράτεια της 

Κυπριακής δημοκρατίας. 

 

Σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, η Εταιρεία Στόχος και ο Όμιλος Κ. 

Athienitis δεν δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε ίδια αγορά και, συνεπώς, δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια αλληλοεπικάλυψη των δραστηριοτήτων της 

Επιχείρησης Στόχου και του Ομίλου Κ. Athienitis. Επομένως, δεν δημιουργείται σε 

οριζόντιο επίπεδο επηρεαζόμενη αγορά στην αγορά διάθεσης χώρου σε μεγάλα 

εμπορικά καταστήματα ή σε οποιαδήποτε από τις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος Κ. Athienitis. 

Επίσης, δεν προκύπτει κάθετη σχέση στην Κύπρο και δεν προκύπτουν αγορές στις 

οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση 

όσον αφορά τη γειτονική σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι 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 
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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 


