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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 53/2018 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.018.23 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης 

από τις εταιρείες Ι.Γ Κασουλίδης & Υιος Λτδ και Printco Manufacturing & 

Trading 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: 1 Νοεμβρίου 2018                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 08/08/2018, από τις εταιρείες Ι.Γ Κασουλίδης & 

Υιος Λτδ (στο εξής η «Cassoulides») και Printco Manufacturing & Trading Ltd (στο 

εξής η «Printco»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την επωνυμία 

«Printco Cassoulides Ltd» (στο εξής η «Νέα Εταιρεία») στην οποία οι ιδρυτικές 

επιχειρήσεις θα μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με την 

εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών 

καρτών και άλλων εντύπων. 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Cassoulides αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι η μητρική εταιρεία των Hermes 

Media Press Ltd και Zavallis Litho Ltd.  

Η εν λόγω εταιρεία παρέχει τυπογραφικές και εκτυπωτικές εργασίες και 

ασχολείται κυρίως με την εκτύπωση περιοδικών, φυλλαδίων, καταλόγων, 

επαγγελματικών καρτών και γενικά εντύπων. Περαιτέρω, μέσω της 

θυγατρικής της εταιρείας Hermes Media Press Ltd, παρέχει υπηρεσίες 

εκτύπωσης εφημερίδων με όλα τα συναφή. 

 Η Printco αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην 

εκτύπωση περιοδικών, εφημερίδων, φυλλαδίων, καταλόγων, επαγγελματικών 

καρτών και γενικά εντύπων.  

Η Printco ανήκει στη Laiko Holdings Ltd. 

Στις 09/08/2018, 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 

την 17/08/2018, 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 29/10/2018, 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 

Μετόχων ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2017, μεταξύ των εταιρειών Cassoulides και 

Printco. Η Συμφωνία αφορά τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, με την επωνυμία 

«Printco Cassoulides Ltd», στην οποία οι εταιρείες Cassoulides και Printco θα 



3 

 

κατέχουν το [………]1% και [………]% αντίστοιχα του μερισματικού κεφαλαίου και 

έκαστη το [………]% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 

Με βάση τη Συμφωνία, στη Νέα Εταιρεία θα μεταφερθούν οι δραστηριότητες των 

ιδρυτικών εταιρειών που αφορούν την εκτύπωση εφημερίδων, φυλλαδίων, 

περιοδικών, καταλόγων και άλλων εντύπων. Σημειώνεται ότι από την έναρξη των 

εργασιών της Νέας Εταιρείας, οι Cassoulides και Printco θα παύσουν να παρέχουν 

τις εν λόγω εκτυπωτικές υπηρεσίες. 

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. Αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι, 

πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 3 του Νόμου και ως εκ τούτου 

εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής του Νόμου.   

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(β) του Νόμου καθότι η Νέα Εταιρεία αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία 

ελέγχεται από τις Cassoulides και Printco, που θα εκπληρώνει μόνιμα όλες τις 

λειτουργείες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το έτος 2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Cassoulides 

ανήλθε σε €[………]και της Printco για το 2017 ανήλθε σε €[………] (ως η 

προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α)(i) του Νόμου).  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, και οι δύο ιδρυτικές 

εταιρείες διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες αποκλειστικά εντός της επικράτειας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε 

η Cassoulides, κατά το οικονομικό έτος 2017 στην Κύπρο ανήλθε στα €[………] 

                                                        
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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εκατομμύρια και η Printco στα €[………].  Με βάση τα ανωτέρω, διαφαίνεται ότι 

τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3(2)(α)(ii) & (iii) του Νόμου. 

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 μια 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 και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

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. 

Στη Νέα Εταιρεία θα μεταφερθούν οι εκτυπωτικές εργασίες των ιδρυτικών εταιρειών 

που αφορούν την εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, φυλλαδίων καταλόγων και 

άλλων εντύπων. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας ορίζονται οι αγορές 1) 

εκτύπωσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων 2) εκτύπωσης εβδομαδιαίων 

και μηνιαίων περιοδικών και 3) εκτύπωσης φυλλαδίων, καταλόγων και άλλων 

εντύπων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για όλες τις σχετικές αγορές 

προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, δεν φαίνεται να υφίσταται κάθετη σχέση αλλά υφίσταται 

μια οριζόντια σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων καθότι οι 

δραστηριότητες που θα μεταφερθούν στην κοινή επιχείρηση από τις ιδρυτικές 

εταιρείες αφορούν τις ίδιες σχετικές αγορές, ήτοι α) την αγορά εκτύπωσης 

καθημερινών και εβδομαδιαίων εφημερίδων β) την αγορά εκτύπωσης εβδομαδιαίων 

και μηνιαίων περιοδικών και γ) την αγορά εκτύπωσης φυλλαδίων, καταλόγων και 

άλλων εντύπων, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

στην αγορά εκτύπωσης εβδομαδιαίων και μηνιαίων περιοδικών, με το συνδυασμένο 

μερίδιο αγοράς των εμπλεκόμενων μερών να ανέρχεται περίπου σε [20-30]%, στην 

αγορά εκτύπωσης φυλλαδίων, καταλόγων και άλλων εκτυπωτικών εργασιών με το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο μέγιστο στο [10-20]% και στην αγορά 

εκτύπωσης καθημερινών και εβδομαδιαίων εφημερίδων με το συνδυασμένο μερίδιο 

αγοράς να ανέρχεται περίπου σε [10-20]%. 

Δυνάμει του πιο πάνω Παραρτήματος Ι του Νόμου και του κατώτατου ορίου του 15% 

που θέτει σε περιπτώσεις όπου οι συμμετέχουσες σε συγκέντρωση επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο αγοράς (οριζόντια συγκέντρωση) και 

λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη σχετική αγορά εκτύπωσης 

εβδομαδιαίων και μηνιαίων περιοδικών. 

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 δομή της επηρεαζόμενης αγοράς, τη θέση των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην επηρεαζόμενη αγορά, την οικονομική δύναμη 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις 

προσφοράς και ζήτησης, τους φραγμούς εισόδου και τα συμφέροντα των 

καταναλωτών.  

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

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι η προτεινόμενη πράξη δεν δύναται να οδηγήσει σε 

οποιαδήποτε ουσιαστικό περιορισμό του ανταγωνισμού, ενόψει κυρίως των πιο 

κάτω:  

(α) Το μερίδιο αγοράς της Νέας Εταιρείας στη σχετική αγορά εκτύπωσης 

εβδομαδιαίων και μηνιαίων περιοδικών υπολογίζεται να ανέρχεται στο [20-

30]% και το δέλτα μετά τη συγκέντρωση ανέρχεται σε 174,19, αριθμός αρκετά 
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χαμηλός για να θεωρηθεί ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον 

ανταγωνισμό.  

(β) Τα εμπλεκόμενα μέρη θα συνεχίσουν να δέχονται ουσιαστική 

ανταγωνιστική πίεση από ανταγωνιστή στη σχετική αγορά, το μερίδιο του 

οποίου είναι πολύ ψηλό αφού φτάνει σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης το [70-80]% της αγοράς,  

(γ) Υπάρχουν χαμηλοί φραγμοί για είσοδο στην αγορά εκτύπωσης 

εβδομαδιαίων και μηνιαίων περιοδικών. 

(δ) [………]. 

(ε) Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης που φαίνεται να έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγής και των 

κερδών οι εμπλεκόμενες εταιρείες μέσω της Νέας Εταιρείας θα συνεχίσουν να 

δραστηριοποιούνται στην αγορά [………]. 

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 


