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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 58/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.047 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Tencent 

Holdings Limited μετοχικού κεφαλαίου της 1C Entertainment Spolka Akcyjna, 

μέσω της Proxima Beta Europe B.V. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος                                                     

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 1η Σεπτεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 30 Ιουλίου 2021, από την εταιρεία Tencent 

Holdings Limited (στο εξής η «Tencent»),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο 

εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Tencent 

προτίθεται να αποκτήσει, μέσω της Proxima Beta Europe B.V.(στο εξής η 

«Proxima») το 92,03% του μετοχικού κεφαλαίου της 1C Entertainment Spolka 

Akcyjna (στο εξής ο «Στόχος»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η Proxima που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 

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

είναι θυγατρική εταιρεία της Proxima Beta Pte. Limited, η οποία ελέγχεται 

τελικά από την Tencent Holdings Limited. Η Proxima δραστηριοποιείται στην 

ανάπτυξη, έκδοση, προώθηση και διανομή παιγνιδιών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και συναφή προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής σε 

καταναλωτές και επιχειρήσεις, στην κατοχή επενδύσεων κλπ.. 

Η Tencent είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης χαρτοφυλακίου δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των νήσων Κέιμαν και είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η Tencent, μαζί με τις 

θυγατρικές της (στο εξής το "Tencent Group") , έχει συμφέροντα στον τομέα 

των επικοινωνιών, της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας και 

δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον διαδικτυακό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσιών διαδικτυακής 

διαφήμισης και cloud και άλλων συναφών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tencent Group περιλαμβάνουν τη 

λειτουργία διαδικτυακών παιχνιδιών και πλατφόρμες κινητών, τη διαφήμιση, 

την ανάπτυξη και έκδοση λογισμικού παιχνιδιών και τη λειτουργία 

πλατφόρμων μέσων ενημέρωσης. Εκτός από τις δικές του επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, το Tencent Group  πραγματοποιεί επενδύσεις  σε εταιρείες 

χαρτοφυλακίου σε διάφορους τομείς και χώρες. Στον τομέα του λογισμικού 

παιχνιδιών, το Tencent Group ασχολείται με τη ανάπτυξη και έκδοση 

παιχνιδιών για διάφορες πλατφόρμες, όπως κινητές συσκευές, αλλά και 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και κονσόλες. Τα παιχνίδια στο χαρτοφυλάκιο 

του Tencent Group καλύπτουν όλα τα κύρια είδη και τις δημογραφικές ομάδες 

παικτών. Το Tencent Group εκδίδει παιχνίδια που αναπτύσσονται τόσο από 

το Group όσο και από τρίτους προγραμματιστές. Το Tencent Group 

αναπτύσσει και εμπορεύεται το διαδικτυακό παιχνίδι πολλαπλών παικτών 

League of Legends, το οποίο παίζεται σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Το Tencent Group εμπορεύεται δυτικά παιχνίδια στη Κίνα (π.χ. 

Candy Crush, FIFA online και [………]1). Στο πλαίσιο αυτό, το Tencent Group 

έχει συνεργαστεί με τρίτα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών, παρέχοντας 

 
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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οικονομική και στρατηγική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου. Τα 

παιχνίδια του Tencent Group είναι διαθέσιμα για λήψη στις διαδικτυακές και 

πλατφόρμες κινητών της, καθώς και σε πλατφόρμες τρίτων (π.χ. AppleStore, 

Steam). 

 Ο Στόχος που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας. Ο Στόχος, μαζί με τις θυγατρικές της 

(στο εξής ο "Όμιλος της Επιχείρησης Στόχου"), δραστηριοποιείται στον κλάδο 

των βιντεοπαιχνιδιών.  Οι δραστηριότητες του ομίλου της Επιχείρησης Στόχου 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, τη φυσική διανομή 

βιντεοπαιχνιδιών και εμπορευμάτων (merchandise), καθώς και εξειδικευμένες 

υπηρεσίες βιντεοπαιχνιδιών που παρέχονται σε άλλους προγραμματιστές 

βιντεοπαιχνιδιών, δηλαδή μεταφορά παιχνιδιών και τοπικοποίηση παιχνιδιών. 

Ο Όμιλος της Επιχείρησης Στόχου δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

βιντεοπαιχνιδιών και διαθέτει τρία επιχειρηματικά τμήματα: 

1) διανομή - φυσική και ψηφιακή διανομή βιντεοπαιχνιδιών και διανομή 

εμπορευμάτων(merchandise), 

2) εξειδικευμένες υπηρεσίες παιχνιδιών - υπηρεσίες που παρέχονται σε 

άλλους προγραμματιστές παιχνιδιών, π.χ. μεταφορά παιχνιδιών, 

τοπικοποίηση παιχνιδιών, διασφάλιση ποιότητας (QA), και 

3) έκδοση βιντεοπαιχνιδιών - ανάπτυξη παιχνιδιών, κυρίως για υπολογιστές 

και κονσόλες.  

Στις 2 Αυγούστου 2021, η 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 

στις 6 Αυγούστου 2021, 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 31 Αυγούστου 2021, στην οποία καταγράφεται η 
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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 στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας στις 16 Ιουλίου 2021, η οποία 

συμφωνήθηκε από και μεταξύ των 1C Limited, 1C Entertainment ESOP Limited, 

Foksta Investment Limited, Mr Tomasz Nieszporski και Mr Artur Zurek, (μαζί ως οι 

Πωλητές), και της Proxima Beta Europe B.V., ενεργώντας ως ο Αγοραστής. Όπως 

αναφέρεται στη Συμφωνία, η Tencent προτίθεται να αποκτήσει το 92,03% των 

μετοχών του Στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, η Tencent θα αγοράσει (i) όλες τις εκκρεμείς 

μετοχές του Στόχου που κατέχει η 1C Limited, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 81% 

του μετοχικού του κεφαλαίου, (ii) όλες τις εκκρεμείς  μετοχές του Στόχου που κατέχει 

η 1C Entertainment ESOP Limited, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 7,03% του 

μετοχικού του κεφαλαίου, (iii) μετοχές του Στόχου που κατέχει η Foksta Investment 

Limited, που αντιπροσωπεύει το 2% του μετοχικού του κεφαλαίου, (iv) όλες τις 

εκκρεμείς μετοχές του Στόχου που κατέχει ο κ. Tomasz Nieszporski, που 

αντιπροσωπεύουν το 1,5% του μετοχικού του κεφαλαίου και (v) όλες τις εκκρεμείς 

μετοχές του Στόχου που κατέχει ο κ. Artur Żurek, που αντιπροσωπεύουν το 0,5% του 

μετοχικού του κεφαλαίου. Επιπλέον, κατά ή περίπου την ολοκλήρωση αυτής της 

συναλλαγής, η Tencent προτίθεται να αγοράσει όλες τις εκκρεμείς μετοχές του 

Στόχου που κατέχονται από τους υπόλοιπους μετόχους μειοψηφίας και που 

αντιπροσωπεύουν το 0,97% του μετοχικού του κεφαλαίου. Η μόνη εναπομένουσα 

μέτοχος Foksta Investment Limited  θα κρατήσει το υπόλοιπο του μετοχικού 

κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, παράλληλα με τη Συμφωνία θα υπογραφτεί Συμφωνία 

μετόχων σχετικά με την 1C Entertainment S.A., μεταξύ της 1C Entertainment S.A. 

Foksta Investment Limited, του κ. Nikolay Baryshnikov και Proxima Beta Europe 

B.V., η οποία θα καθορίζει τα μεταξύ τους θέματα.  

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.  
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Η παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του 92,03% των μετοχών του Στόχου 

από την Tencent, μέσω της θυγατρικής της Proxima. 

Μετά τη Συναλλαγή, νοουμένου ότι όλοι οι υπόλοιποι μέτοχοι μειοψηφίας θα 

πωλήσουν τις μετοχές τους , ο αποκλειστικός μέτοχος μειοψηφίας του Στόχου θα 

είναι η Foksta Investment Limited η οποία σύμφωνα με την κοινοποίηση προβλέπεται 

να έχει "Δικαίωμα πώλησης" για να πωλήσει τις μετοχές της στον Στόχο στην 

Tencent, ενώ η Tencent θα έχει "Δικαίωμα αγοράς" για να αγοράσει τις εν λόγω 

μετοχές. 

Με την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Tencent θα αποκτήσει όχι 

μόνο τον αποκλειστικό έλεγχο της 1C Entertainment S.A. λόγω της μετοχικής της 

συμμετοχής, αλλά και λόγω του προσωπικού δικαιώματος που της απονέμεται βάσει 

της Συμφωνίας Μετόχων να διορίζει ή να απομακρύνει και τα τρία (3) μέλη του 

Εποπτικού Συμβουλίου του Στόχου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της 

διαχείρισης των επιχειρήσεων και των υποθέσεων του και των θυγατρικών του. 

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)(α)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Tencent, μέσω της Proxima. 

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, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020 της Tencent ανήλθε γύρω στα 

€[………] και, για το έτος 2020, της Επιχείρησης Στόχος περίπου €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 της 
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Tencent ανήλθε περίπου στα €[………] και της 1C Entertainment S.A., για το ίδιο 

οικονομικό έτος, περίπου στα €[………].   

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 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. 

Το Tencent Group έχει συμφέροντα στον τομέα των επικοινωνιών, της 

πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας και δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων στον διαδικτυακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο διαδίκτυο και στην κινητή τηλεφωνία, 

υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήμισης και υπηρεσιών συναλλαγών ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tencent Group περιλαμβάνουν τη 

λειτουργία διαδικτυακών και κινητών πλατφόρμων, τη διαφήμιση, την ανάπτυξη και 

έκδοση λογισμικού παιχνιδιών και τη λειτουργία πλατφόρμων μέσων ενημέρωσης. 

Το Tencent Group δραστηριοποιείται στον τομέα του λογισμικού βιντεοπαιχνιδιών, 

όπου ασχολείται με τη έκδοση παιχνιδιών για διάφορες πλατφόρμες, όπως κινητές 

συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες. Τα παιχνίδια στο χαρτοφυλάκιο 

του Tencent Group καλύπτουν όλα τα σημαντικά είδη και τις δημογραφικές ομάδες 

παικτών. Το Tencent Group εκδίδει  παιχνίδια που αναπτύσσονται τόσο από το 

Tencent Group όσο και από τρίτους προγραμματιστές. Στην Κύπρο το Tencent 

Group δραστηριοποιείται στην έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

έκδοση παιχνιδιών για κονσόλες και έκδοση παιχνιδιών για κινητά. 

Ο Όμιλος της Επιχείρησης Στόχου δραστηριοποιείται στη βιομηχανία 

βιντεοπαιχνιδιών. Οι δραστηριότητες του ομίλου της Επιχείρησης Στόχου 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη παιχνιδιών, κυρίως για υπολογιστές και κονσόλες. 
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Δραστηριοποιείται στη φυσική και ψηφιακή διανομή βιντεοπαιχνιδιών και στη διανομή 

εμπορευμάτων (merchandise), κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Η διανομή πραγματοποιείται τόσο στη βάση B2B (μεταξύ μιας 

επιχείρησης με άλλη επιχείρηση) όσο και στη βάση B2C ( μεταξύ επιχείρησης και 

καταναλωτή). Ο Στόχος, κυρίως μέσω της θυγατρικής της Qloc S.A., παρέχει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες παιχνιδιών σε άλλους προγραμματιστές παιχνιδιών, 

δηλαδή (i) μεταφορά παιχνιδιών, δηλαδή μετατροπή ενός παιχνιδιού ώστε να μπορεί 

να παιχτεί σε άλλες πλατφόρμες, (ii) τοπικοποίηση παιχνιδιών, που συνίσταται 

κυρίως στην αλλαγή της γλώσσας του παιχνιδιού, και (iii) διασφάλιση ποιότητας 

(QA), δηλαδή τον έλεγχο του παιχνιδιού κατά τη διαδικασία ανάπτυξής του. Στην 

Κύπρο, ο Στόχος δραστηριοποιείται στην έκδοση παιγνιδιών για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, διανομή ψηφιακών παιγνιδιών και στην τοπικοποίηση βιντεοπαιγνιδιών.  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Τα Μέρη υποστηρίζουν ότι οι σχετικές αγορές προϊόντων ορίζονται ως i) η έκδοση 

παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ii) η διανομή ψηφιακών παιχνιδιών. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά α) την έκδοση 

παιχνιδιών για ηλεκτρονικό υπολογιστή, (β) την έκδοση παιχνιδιών για κονσόλες, (γ) 

την έκδοση παιχνιδιών για κινητά και δ) τη διανομή ψηφιακών παιχνιδιών. 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, η Tencent δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά 

προϊόντων με το Στόχο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά την έκδοση 

παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Συγκεκριμένα, η Tencent 

πραγματοποίησε  κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………] στην Κυπριακή 

Δημοκρατία από τη έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ ο Στόχος 

πραγματοποίησε  κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………] στην Κυπριακή 

Δημοκρατία από την έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

Οι συμμετέχουσες εκτιμούν ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για την έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανέρχεται σε 
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περίπου €[………]. Ως εκ τούτου, η Tencent έχει μερίδιο αγοράς περίπου [5-10]%, ο 

Στόχος έχει μερίδιο αγοράς περίπου [0-5]% και μαζί έχουν συνδυασμένο μερίδιο 

αγοράς περίπου [5-10]% στην αγορά για την έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει επηρεαζόμενη 

αγορά από την οριζόντια δραστηριοποίηση των συμμετεχουσών εταιρειών στην 

Κύπρο στην αγορά έκδοσης παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει καμία κάθετη σχέση από 

τις δραστηριότητες των Μερών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για λόγους 

πληρότητας, οι συμμετέχουσες σημειώνουν ότι η Tencent έχει παιχνίδια τα οποία 

διανέμονται μέσω του Στόχου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ο Στόχος δεν διανέμει τα 

παιχνίδια των εταιρειών αυτών στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται κάθετη 

σχέση μεταξύ των Μερών στην Κύπρο και δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετα 

επηρεαζόμενη αγορά ως αποτέλεσμα της Συναλλαγής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, 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 

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 


