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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 39/2021 

        Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.026 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί 

της Aphrodite Hills Resort Ltd από τις εταιρείες Invel Real Estate Partners 

Three Ltd, Prodea Real Investment Company SA και Papabull Investments Ltd, 

μέσω της MHV Mediterranean Hospitality Venture Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 23 Ιουνίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 7 Μαΐου 2021, εκ μέρους των εταιρειών Invel 

Real Estate Three Limited (στο εξής η «IREP3»), Prodea Real Estate Investment 

Company  S.A (στο εξής η «Prodea») και Papabull Investments Limited (στο εξής η 

«Papabull»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση, μέσω της MHV Mediterranean 

Hospitality Venture Limited1 (στο εξής η «MHV»), κοινού ελέγχου επί της Aphrodite 

 
1 Πρώην «Vibrana Holdings Limited». 
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Hills Resort Limited (στο εξής η «AHRL» ή η «Επιχείρηση Στόχος»), από τις εταιρείες    

Prodea2, IREP3 και Papabull (εφεξής καλούμενη ως η «Συναλλαγή»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η IREP3, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των 

Νήσων της Μάγχης, η οποία ιδρύθηκε για να ενεργήσει ως όχημα συν-επένδυσης 

για τον Όμιλο Invel.  

Οι επενδύσεις της IREP3 είναι: 

[………]3  

Η Invel Real Estate Management Limited (στο εξής η «IREM»), της οποίας η  

έδρα βρίσκεται στο Τζέρσεϋ των Νήσων της Μάγχης, είναι ο ελεγκτικός φορέας 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων εντός του Ομίλου Invel, η οποία τελικά 

ελέγχει τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων αναφορικά με επενδύσεις 

καθώς και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. [………]. 

2. Η Flowpulse Limited (στο εξής η «Flowpulse»), που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία 

είναι εξολοκλήρου θυγατρική της IREP3 και κατέχει μετοχικό μερίδιο [………]% 

στην MHV. 

3. Η Prodea, που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η Prodea αποτελεί κορυφαία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα και 

μαζί με τις θυγατρικές της συμμετέχει σε επενδύσεις σε αγορές ακινήτων και στην 

ενεργή διαχείριση και λειτουργία ακινήτων. Το χαρτοφυλάκιο της αποτελείται 

πρωτίστως από εμπορικά ακίνητα (κυρίως γραφεία και ακίνητα λιανικής) τα οποία 

βρίσκονται σε κύριες αστικές περιοχές σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία και 

Ρουμανία και μισθώνονται κυρίως σε κορυφαίους (blue chip)  ενοικιαστές. 

Μέσω της θυγατρικής της CYREIT AIF Variable Investment Company Plc. (στο 

εξής η «CYREIT») η εταιρεία κατέχει το 4 αστέρων (4*) ξενοδοχείο στον Πρωταρά 

με την επωνυμία «Althea Hotel», το οποίο έχει ενοικιαστεί σε τρίτο μέρος και τελεί 

υπό τη διαχείριση του ενοικιαστή. Μέσω της ίδιας θυγατρικής, η Prodea 

 
2 Πρώην «NBG Pangaea Real Estate Investment Company». 
3 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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δημιουργεί επίσης έσοδα από την ενοικίαση γραφείων σε Λάρνακα, Λεμεσό, 

Λευκωσία και Πάφο και από την ενοικίαση καταστημάτων λιανικής σε Λεμεσό, 

Λευκωσία και Πάφο.  

H εταιρεία κατέχει και ελέγχει το [………]% των μετοχών διαχείρισης και το 

[………]% των επενδυτικών μετοχών της CYREIT η οποία, μέσω των θυγατρικών 

της, έχει στην κατοχή της 21 εμπορικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, 

ξενοδοχεία) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο, με σκοπό την 

ενοικίαση τους σε τρίτους.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Prodea, μέσω της θυγατρικής της 

Quadratix Limited (στο εξής η «Quadratix»), κατέχει επίσης ακίνητα (υπεραγορά 

και γραφεία) στη Λεμεσό, που εκμισθώνονται σε τρίτους. 

Επιπρόσθετα, μέσω της κυπριακής θυγατρικής της Lasmane Properties Ltd (στο 

εξής η «Lasmane»), η Prodea διαθέτει ακίνητη περιουσία στη Λευκωσία, η οποία 

παλαιότερα λειτουργούσε ως το ξενοδοχείο «Holiday Inn» και η οποία έχει 

μισθωθεί σε τρίτο μέρος. 

Η εταιρεία κατέχει επί του παρόντος άμεση ελέγχουσα συμμετοχή [………]% στην 

AHRL (Επιχείρηση Στόχος), η οποία κατέχει και ελέγχει το 5 αστέρων (5*) 

ξενοδοχείο Aphrodite Hills Hotel στην επαρχία Πάφου. 

Επιπλέον, η Prodea, μαζί με την Papabull, ασκεί κοινό έλεγχο επί της MHV, με 

ποσοστό συμμετοχής [………]% έκαστη. Σημειώνεται ότι η IREP3 (μέσω 

Flowpulse) κατέχει μόνο το [………]% του εν λόγω μετοχικού κεφαλαίου και επί 

του παρόντος δεν ασκεί έλεγχο επί της MHV.  

Επιπρόσθετα, μέσω της MHV, η Prodea, μαζί με την Papabull, ασκεί κοινό έλεγχο 

επί της Parklane με ποσοστό συμμετοχής [………]% έκαστη. Η εν λόγω εταιρεία 

κατέχει και διαχειρίζεται το Parklane Luxury Collection Resort & Spa στη Λεμεσό. 

Μέσω της MHV, η Prodea μαζί με την Papabull ασκεί επίσης κοινό έλεγχο επί της 

CTDC, η οποία κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το πέντε αστέρων (5*) 

ξενοδοχείο Landmark Nicosia Hotel στη Λευκωσία (στο εξής το «Landmark»). 

Υπό το φως των ανωτέρω και σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα 

έσοδα της εταιρείας από τη λειτουργία και διαχείριση πέντε αστέρων (5*) 
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ξενοδοχείων στην Κυπριακή Δημοκρατία, προέρχονται από το Landmark, που 

ανήκει στην CTDC, και από το Aphrodite Hills Hotel, που ελέγχεται από την AHRL, 

ενώ βάσει της κοινοποίησης συγκέντρωσης με αρ. διοικ. Φακ. 08.05.001.021.003 

η εταιρεία αναμένεται ότι θα έχει επίσης εισοδήματα που θα πηγάζουν από το 

ξενοδοχείο Parklane Luxury Collection Resort & Spa που ανήκει στην Parklane.  

Επιπρόσθετα, λόγω του ελέγχου που κατέχει επί της Aphrodite Hills Resort 

Limited, η Prodea  δραστηριοποιείται στην ενοικίαση ακινήτων για οικιστική χρήση 

(εξοχικών κατοικιών) στο θέρετρο Aphrodite Hills Resort στην επαρχία Πάφου 

καθώς και στην εκμίσθωση καταστημάτων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 

εν λόγω ξενοδοχείου. Η εταιρεία λαμβάνει επίσης εισόδημα από την ενοικίαση 

καταστημάτων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Landmark, ενώ ως μία από 

τις εταιρίες που θα ασκούν κοινό έλεγχο επί της Parklane αναμένεται ότι θα 

λαμβάνει εισόδημα από την ενοικίαση καταστημάτων στις εγκαταστάσεις του 

Parklane Luxury Collection Resort & Spa. 

Η Prodea ελέγχεται τελικά από την Castlelake Opportunities Partners LLC  (στο 

εξής η «Castlelake, L.P.»). 

4. Η Castlelake, L.P., που είναι μια παγκόσμια ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων 

αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής (στο εξής οι «ΗΠΑ») που διαχειρίζεται κεφάλαια με περιουσιακά στοιχεία 

περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών.  

Η εταιρεία ειδικεύεται στην αναζήτηση και ανακάλυψη σύνθετων ευκαιριών που 

βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία σε βιομηχανίες που επηρεάζονται από την 

αλλαγή των θεμελιωδών αρχών και που έχουν έλλειψη ανταγωνιστικού 

κεφαλαίου. Εφαρμόζουν μια διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη κεφαλαίων σε τέσσερις ξεχωριστές επενδυτικές στρατηγικές: 

Αεροπορία, Διαφορετικά Περιουσιακά Στοιχεία, Ειδική Χρηματοδότηση και Ειδικές 

Καταστάσεις. 

5. Η Papabull, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία ιδρύθηκε το 2020 και δραστηριοποιείται στον 

τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα και της φιλοξενίας. Μοναδικός μέτοχος της 

Papabull είναι η IQ EQ Trustee Services (Cyprus) Limited (στο εξής η «IQ EQ»), 

[………]. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι υφιστάμενες επενδύσεις της 

Papabull έχουν ως ακολούθως: 

α) άμεση μη ελέγχουσα συμμετοχή [………]% στην Επιχείρηση Στόχο, 

β) άμεση συμμετοχή [………]% στην MHV, 

γ) έμμεση συμμετοχή (μέσω της MHV) σε κάθε μία από τις ακόλουθες οντότητες: 

[………]. 

Σημειώνεται ότι η Papabull μόλις πρόσφατα απέκτησε επενδύσεις που 

δημιουργούν έσοδα στην Κύπρο, με την απόκτηση της έμμεσης ελέγχουσας 

συμμετοχής στις Parklane και CTDC και την άμεση μη ελέγχουσα συμμετοχή 

[………]% στην Επιχείρηση Στόχο, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη 

δημιουργήσει έσοδα από τέτοια δραστηριότητα.  

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, εκτός από τις παραπάνω επενδύσεις, η Papabull 

απέκτησε επίσης πρόσφατα ένα χώρο γραφείων στη Λευκωσία [………]. Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η Papabull δεν έχει 

δημιουργήσει ακόμη κάποιο εισόδημα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η IQ EQ αποτελεί επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών, με άδεια από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες διαχειριστή. 

6. Η MHV, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία ιδρύθηκε το 2018, αρχικά με το όνομα 

Vibrana Holdings Limited. 

Οι σημερινοί μέτοχοι της MHV, δυνάμει Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 

13/4/2021 και Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 30/12/2020 και όπως 

στη συνέχεια συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, είναι οι: Prodea, 

με μερίδιο συμμετοχής [………]%, Papabull, με μερίδιο συμμετοχής [………]% 

και IREP3 με έμμεσο ποσοστό συμμετοχής [………]% (μέσω Flowpulse). 

Ο έλεγχος της MHV ασκείται από κοινού από τις Prodea και Papabull, ενώ η 

IREP3 προς το παρόν δεν ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, βάσει των κοινοποιήσεων ημερομηνίας 18/01/2021, 

που αφορούσαν την απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών Parklane και 
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CTDC από τις IREP3 (μέσω Flowpulse), Prodea και Papabull, μέσω της MHV, και 

οι τρεις εταιρείες θα είχαν τον έλεγχο βάσει των δεσμευμένων θεμάτων (reserved 

matters) στην MHV.  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση, τα εν λόγω 

δεσμευμένα θέματα έχουν στο μεταξύ τροποποιηθεί ως προς τη μετοχική 

συμμετοχή που τα διέπει και οριστικοποιήθηκαν κατά τρόπο ώστε για όλα να 

απαιτείται η συγκατάθεση της ενισχυμένης πλειοψηφίας των μετόχων 

(τουλάχιστον [………]%). Ως αποτέλεσμα, παρά το ότι επί του παρόντος η IREP3 

(μέσω Flowpulse) δεν ασκεί έλεγχο επί της MHV, δεδομένου ότι κατέχει το 

[………]% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου σε αυτή, εντούτοις 

αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης θα ασκεί και αυτή 

έλεγχο επί της MHV. 

7. Η AHRL, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ελέγχει το πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείο 

Aphrodite Hills Resort Hotel (στο εξής το «Aphrodite Hills») στην επαρχία Πάφου.  

Η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση της AHRL έχει ως εξής: Prodea, με ποσοστό 

συμμετοχής [………]%, Papabull, με ποσοστό συμμετοχής [………]%, και 

IREP3, με ποσοστό συμμετοχής [………]%. Ο αποκλειστικός έλεγχος της 

εταιρείας ασκείται επί του παρόντος από την μέτοχο που κατέχει και την 

πλειοψηφική συμμετοχή, ήτοι την Prodea. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η AHRL έχει τις ακόλουθες εξ 

ολοκλήρου θυγατρικές: Aphrodite Hotels Ltd, Aphrodite Hills Property 

Management Ltd, The Aphrodite Tennis and Spa Ltd και Aphrodite Hills Services 

Ltd. Η εταιρεία κατέχει επίσης το [………]% των μετοχών της Aphrodite 

Pantopoleion Ltd. 

Στις 10 Μαΐου 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 21 Μαΐου 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 18 Ιουνίου 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται σε συνέχεια των ακόλουθων 

πράξεων:  

(i) Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου των Aphrodite Hills Resort Ltd και Aphrodite Springs Public Ltd από 

την Invel Real Estate Management Ltd (αρ. φακ. 8.13.019.04),  

(ii) Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της CTDC από την Invel Real Estate Management Ltd, μέσω της 

Vibrana Holdings Ltd (8.13.019.09), 

(iii) Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί 

της CTDC από τις IREP3, Prodea και Papabull, μέσω της Vibrana Holdings Ltd 

(αρ.φακ. 08.05.001.021.004) και  

(iv) Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί 

της Parklane από τις IREP3, Prodea και Papabull, μέσω της Vibrana Holdings 

Ltd (αρ.φακ. 08.05.001.021.003). 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια, στη βάση των 

ακόλουθων συμφωνιών: 

1) Συμφωνία Αγοράς Μετοχών «Share Purchase Agreement», ημερομηνίας 

07/04/2021, (στο εξής η «Συμφωνία 1» ή «SPA 1»), μεταξύ των IREP2 Midco 

Limited (στο εξής η «IREP2 Midco»), Invel Real Estate Partners Two Limited 

(IREP2) και Papabull, σχετικά με την πώληση από την IREP2 Midco προς την 

Papabull μεριδίου [………]% που κατέχει στην AHRL. 

2) Συμφωνία Αγοράς Μετοχών με ημερομηνία 07/04/2021 (στο εξής η «Συμφωνία 

2» ή «SPA 2») μεταξύ των IREP2 Midco και IREP3 σχετικά με την πώληση 
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από την IREP2 Midco προς την IREP3 μεριδίου [………]% που κατέχει στην 

AHRL. 

3) Συμφωνία Αγοράς Μετοχών με ημερομηνία 07/04/2021 (στο εξής η «Συμφωνία 

3» ή «SPA 3») μεταξύ των Prodea και Papabull, σχετικά με την πώληση από 

την Prodea προς την Papabull μεριδίου [………]% που η πρώτη κατέχει στο 

μετοχικό κεφάλαιο της AHRL.  

4) Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 13/04/2021 (στο εξής η «Συμφωνία 

Μετόχων» ή «SHA») μεταξύ των Prodea, Flowpulse, Papabull και MHV. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, και όπως προβλέπεται στην εν λόγω 

Συμφωνία, αφού ολοκληρωθεί η μεταβίβαση προς την Papabull των ως άνω 

μετοχών που η Prodea κατέχει στην AHRL, οπότε και η μετοχική σύνθεση της 

τελευταίας θα αποτελείται από τις Prodea ([………]%), Papabull ([………]%) 

και Flowpulse ([………]%) – στην οποία θα έχει προηγηθεί η μεταβίβαση του 

[………]% που η IREP3 μέχρι στιγμής κατέχει άμεσα στην AHRL – έκαστος 

μέτοχος εντός διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος θα εισφέρει τις 

εν λόγω μετοχές του προς την MHV. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, και 

το αργότερο μέχρι τις 31/2/2021, η Flowpulse θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει 

την εν λόγω συμμετοχή της μέχρι ποσοστού [………]%, οπότε και η 

συμμετοχή της Prodea θα μειωθεί αντίστοιχα μέχρι ποσοστού [………]%, με 

αποτέλεσμα και οι τρεις εταιρείες να ασκούν πλέον από κοινού έλεγχο στην 

MHV, η οποία με τη σειρά της θα καταστεί ο αποκλειστικός μέτοχος της AHRL.  

Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις που παρείχαν οι συμμετέχουσες, πραγματική τους 

πρόθεση και σκοπός είναι όπως η Flowpulse ασκήσει το δικαίωμα αύξησης του 

μετοχικού της ποσοστού στην MHV από [………]% σε [………]% εντός της χρονικής 

περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Μετόχων και 

λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021, και όπου η αντίστοιχη συμμετοχή της Prodea θα 

μειωθεί αντίστοιχα μέχρι ποσοστού [………]%. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία θα 

προστεθεί στις εταιρείες Prodea και Papabull που ασκούν κοινό έλεγχο επί της MHV, 

έτσι ώστε να απαιτείται η συγκατάθεση της για αποφάσεις σχετικά με τα Δεσμευμένα 

Θέματα («Reserved Matters») όπως καθορίζονται στο Schedule 3 της Συμφωνίας 

Μετόχων και τα οποία απαιτούν συγκατάθεση της ενισχυμένης πλειοψηφίας 

(Supermajority) των Μετόχων (τουλάχιστον [………]%). 

Διευκρινίζεται ότι τα πρώτα δύο στάδια της προτεινόμενης πράξης, τα οποία 

προβλέπονται από τις ως άνω Συμφωνίες 1 & 2, έχουν ήδη υλοποιηθεί, δεδομένου 
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ότι δεν εγείρεται ζήτημα μεταβολής του ελέγχου επί μόνιμης βάσης, εφόσον ο 

έλεγχος της AHRL παραμένει στην Prodea. 

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 σημειώνει ότι η προτεινόμενη συναλλαγή αφορά πράξη συγκέντρωσης η 

οποία θα οδηγήσει σε πρώτο στάδιο σε μεταβολή του ελέγχου της Επιχείρησης 

Στόχου από τον αποκλειστικό έλεγχο της Prodea στον κοινό έλεγχο των Prodea και 

Papabull και ακολούθως, στον έμμεσο, τριμερή κοινό έλεγχο αυτής από τις IREP3 

(μέσω Flowpulse), Prodea και Papabull, μέσω του κοινού ελέγχου που θα ασκούν 

κατά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης και οι τρεις πλέον εταιρείες 

στην MHV (προς την οποία θα έχουν προηγουμένως εισφέρει τις μετοχές τους στην 

AHRL).   

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου, καθότι ο έλεγχος αυτής θα αποκτηθεί 

έμμεσα (μέσω της MHV) από κοινού από τις IREP3 (μέσω Flowpulse), Prodea και 

Papabull. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2019, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της 

IREM, μέλος του Ομίλου Invel, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 

2020 είναι €[………], ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Prodea για το έτος 2019 

€[………], και ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Papabull για το 2019 σε 

€[………]. Η Επιχείρηση Στόχος κατά το οικονομικό έτος 2019 πραγματοποίησε 

συνολικό παγκόσμιο κύκλο εργασιών ύψους €[………].  

Επιπρόσθετα, ο κύκλος εργασιών της ΙREM στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το 

οικονομικό έτος 2020 ανήλθε στο ποσό των €[………] και της IREM Cyprus περίπου 
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σε €[………], ενώ, ο  κύκλος εργασιών της Prodea για το έτος 2019 ανήλθε στο 

ποσό των €[………] και της Επιχείρησης Στόχου στο ποσό των €[………]. 

Σημειώνεται ότι η Papabull, εφόσον ιδρύθηκε το έτος 2020, δεν πραγματοποίησε 

ακόμη κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

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 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 συμβατότητας 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. 

Ο Όμιλος Invel επικεντρώνεται στις ευκαιρίες επενδύσεων και διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους 

επενδυτές τη δυνατότητα να συν-επενδύσουν βλέποντας κάθε συναλλαγή ξεχωριστά. 

Η IREP3 κατέχει άμεσο μερίδιο συμμετοχής [………]% στην Επιχείρηση Στόχο και 

(μέσω της Flowpulse) μετοχικό μερίδιο [………]% στην MHV, η οποία κατέχει τις 

εταιρείες CTDC και Parklane και η οποία με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 

συγκέντρωσης θα αποκτήσει επίσης την Επιχείρηση Στόχο.  

Οι εταιρείες Prodea και Papabull ελέγχουν από κοινού την MHV και συνακόλουθα, 

μέσω της τελευταίας, ελέγχουν από κοινού τις Parklane και CTDC4.   

Η CTDC κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται το 5 αστέρων (5*) Landmark Nicosia 

Hotel ενώ η Parklane είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της μικτής τουριστικής 

ανάπτυξης που αποτελείται από: (α) το 5 αστέρων (5*) ξενοδοχειακό συγκρότημα 

 
4 Κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2021 (αρ. διοικ. φακ. 08.05.001.021.003 
και 08.05.001.021.004). 
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Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol (στο εξής «Parklane Hotel») 

και (β) το οικιστικό συγκρότημα «Park Tower» που αποτελείται από είκοσι (20) 

οικιστικές μονάδες.  

Η Επιχείρηση Στόχος (και η Prodea, ως κατέχουσα τον έλεγχο) δραστηριοποιείται 

κυρίως στην ανάπτυξη θερέτρων και χώρων αναψυχής, καθώς και στη διαχείριση και 

λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η AHRL κατέχει, διαχειρίζεται και λειτουργεί 

το 5 αστέρων (5*) Aphrodite Hills Resort Hotel. Η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποιεί 

μεταξύ άλλων έσοδα από την πώληση ακινήτων, τη λειτουργία του γηπέδου γκολφ, 

την εκμίσθωση καταστημάτων που βρίσκονται εντός του θερέτρου, την εκμίσθωση 

επαύλεων και διαμερισμάτων που βρίσκονται στο θέρετρο, καθώς και από τη 

διαχείριση ακινήτων και συναφών υπηρεσιών σε ιδιοκτήτες και ενοίκους της 

Aphrodite Hotels. 

Η Prodea, μέσω της θυγατρικής της CYREIT, διαθέτει ένα ακίνητο που λειτουργεί ως 

ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων (4*) στον Πρωταρά με το όνομα «Althea Hotel». Το 

ακίνητο έχει εκμισθωθεί σε τρίτο μέρος και τελεί υπό τη διαχείριση του μισθωτή. 

Επιπρόσθετα, μέσω της CYREIT, η Prodea έχει έσοδα από ενοικιάσεις γραφείων σε 

Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο και από ενοικιάσεις καταστημάτων λιανικής σε 

Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο, καθώς επίσης και από χρήσεις ακινήτων όπως 

εμπορικές αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια, ακίνητα ειδικής χρήσης (καζίνο). Η 

CYREIT, μέσω των θυγατρικών της, έχει στην κατοχή της 21 εμπορικά ακίνητα 

(γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και 

Αμμόχωστο, με σκοπό την ενοικίαση τους σε τρίτους.  

Επιπλέον, η Prodea, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Quadratix κατέχει ακίνητα 

(υπεραγορά και γραφεία) στη Λεμεσό, που εκμισθώνονται σε τρίτους, ενώ, μέσω της 

κυπριακής θυγατρικής της Lasmane Properties Ltd, διαθέτει ακίνητη περιουσία στη 

Λευκωσία, η οποία παλαιότερα λειτουργούσε ως το ξενοδοχείο «Holiday Inn», και η 

οποία έχει μισθωθεί σε τρίτο μέρος. 

Η Prodea λαμβάνει επίσης εισόδημα από την ενοικίαση καταστημάτων που 

βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης Στόχου στην Περιφέρεια της Πάφου 

και έσοδα από ενοικιάσεις από τη δραστηριότητά της στο Landmark, ενώ αναμένεται 

να δημιουργεί έσοδα και από την αντίστοιχη δραστηριότητά της στο ξενοδοχείο 

Parklane. 
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Η Papabull απέκτησε πρόσφατα μερίδιο [………]% στην Επιχείρηση Στόχο ενώ 

κατέχει μερίδιο [………]% στην MHV επί της οποίας ασκεί κοινό έλεγχο μαζί με την 

Prodea, με αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται έμμεσα στα ξενοδοχεία Landmark και 

Parklane και άμεσα στο Aphrodite Hills Hotel. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εταιρεία απέκτησε πρόσφατα ένα χώρο 

γραφείων στη Λευκωσία ο οποίος εκμισθώνεται σε τρίτο μέρος. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η προτεινόμενη 

συγκέντρωση αφορά: (1) την αγορά διαχείρισης και λειτουργίας ξενοδοχείων πέντε 

αστέρων (5*) και διαμερισμάτων ξενοδοχείων κατηγορίας Α και Deluxe, (2) την αγορά 

ενοικίασης ακινήτων – η οποία μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω στην αγορά 

ενοικίασης ακινήτων (i) για εμπορική χρήση και (ii) για οικιακούς σκοπούς – και (3) 

την αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με ξενοδοχεία.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι οι σχετικές αγορές 

προϊόντος/υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι:  

(i) Η αγορά διαχείρισης και λειτουργίας πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων,  

(ii) Η αγορά εκμίσθωσης ακινήτων η οποία μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω: α) 

στην υπο-αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για εμπορικούς σκοπούς και β) στην 

υπο-αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για οικιστική χρήση, και  

(iii) Η αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων.  

Η Επιτροπή όρισε τη γεωγραφική αγορά για τις εν λόγω σχετικές αγορές 

προϊόντος/υπηρεσίας ως εξής: 

(i) Για την αγορά διαχείρισης και λειτουργίας πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων:  η 

επαρχία Πάφου, αναφορικά με το ξενοδοχείο Aphrodite Hills Hotel · η επαρχία 

Λευκωσίας, αναφορικά με το ξενοδοχείο Landmark· και η επαρχία Λεμεσού 

αναφορικά με το ξενοδοχείο Parklane. 

(ii) Για την υπό-αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για εμπορική χρήση: όλες οι επαρχίες 

της Κύπρου, αναφορικά με τις δραστηριότητες που αφορούν την Prodea· η 

επαρχία Λευκωσίας, αναφορικά με τις δραστηριότητες της MHV μέσω της 

CTDC· η επαρχία Λεμεσού για τις δραστηριότητες της MHV μέσω της Parklane· 

και η επαρχία Πάφου, αναφορικά με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου. 

(iii) Για την υπο-αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για οικιστική χρήση: η επαρχία Πάφου, 

για τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου και της Prodea, και η επαρχία 

Λεμεσού για τις δραστηριότητες της MHV μέσω της Parklane. 
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(iv) Για την αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων, η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αγορά διαχείρισης και λειτουργίας πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιον της στοιχεία, παρατηρεί καταρχάς 

ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε επιπρόσθετη οριζόντια σχέση με την παρούσα 

πράξη συγκέντρωσης, πέραν της υφιστάμενης που ισχύει μεταξύ της Prodea και της 

Επιχείρησης Στόχου, δεδομένου ότι η γεωγραφική αγορά στην οποία 

δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην αγορά διαχείρισης και 

λειτουργίας πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείων είναι διαφορετική, εφόσον η Επιχείρηση 

Στόχος και η Prodea (μέσω του ελέγχου που ασκεί σε αυτήν), δραστηριοποιούνται 

στην Πάφο· η εταιρεία Parklane, της οποίας ο κοινός έλεγχος ασκείται μέσω της MHV 

από τις Prodea και Papabull, δραστηριοποιείται στη Λεμεσό· η εταιρεία CTDT, της 

οποίας ο κοινός έλεγχος ασκείται μέσω της MHV από τις Prodea και Papabull, 

δραστηριοποιείται στη Λευκωσία.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν 

προκύπτει οριζόντια ή γειτονική σχέση αναφορικά με τις δραστηριότητες των 

συμμετεχουσών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αναφορικά με την αγορά 

διαχείρισης και λειτουργίας πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείων. 

Όσον αφορά στην κάθετη σχέση, ως έχει ήδη αναφερθεί, η Invel, μέσω της IREM, 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιχείρηση Στόχο σε σχέση με στρατηγικές 

και επενδύσεις και μέσω της IREM Cyprus παρέχει επίσης τέτοιες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στην CTDC. Παρά ταύτα, όπως υποβάλλουν οι συμμετέχουσες, δεν 

υπάρχει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου του μεριδίου αγοράς του 25% εφόσον 

το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς της Invel για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δεν 

υπερβαίνει το [0-5%]. Η Invel έχει μερίδιο αγοράς από τη λειτουργία και τη διαχείριση 

ξενοδοχείων πέντε αστέρων (5*), το οποίο εκτιμάται ότι είναι [5-10%] στην επαρχία 

Πάφου, [5-10%] στην επαρχία Λευκωσίας και [10-15%] στην επαρχία Λεμεσού. 

Επομένως, όσον αφορά στην κάθετη σχέση, αυτή δεν αποτελεί επηρεαζόμενη αγορά 

στη βάση του Παραρτήματος Ι καθότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών είναι 

κάτω του ορίου του 25% που θέτει ο Νόμος.  
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Αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για εμπορική χρήση & Αγορά παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιχείρηση Στόχος (και η Prodea, που 

κατέχει τον έλεγχο) ασχολείται μεταξύ άλλων με την ενοικίαση ακινήτων και 

καταστημάτων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της στην επαρχία Πάφου. 

H Prodea εκμισθώνει ακίνητα για εμπορική χρήση σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. 

Η MHV (η οποία ελέγχεται από τις Prodea και Papabull), μέσω της CTDC, 

δραστηριοποιείται επίσης στην αγορά εκμίσθωσης εμπορικών ακινήτων στις 

εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Landmark, στην επαρχία Λευκωσίας.  

Η MHV (η οποία ελέγχεται από τις Prodea και Papabull), μέσω της Parklane, 

δραστηριοποιείται επίσης στην εκμίσθωση ακινήτων για εμπορικούς σκοπούς στην 

επαρχία Λεμεσού.  

Η Papabull απόκτησε πρόσφατα ένα χώρο γραφείων στη Λευκωσία [………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Invel, ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η 

IREP3, δραστηριοποιείται στην ενοικίαση ακινήτων για εμπορική χρήση από 

καταστήματα στις επαρχίες Λευκωσίας (Landmark) και Πάφου (AHRL).  

Η IREP3 κατέχει ένα άμεσο μη ελεγχόμενο μετοχικό μερίδιο [………]% και η 

Papabull [………]% στην Aphrodite Hills Resort Limited η οποία λαμβάνει εισόδημα 

από την ενοικίαση καταστημάτων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 

ξενοδοχείου Aphrodite Hills Hotel στην Πάφο. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε επιπρόσθετη 

οριζόντια σχέση με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, πέραν της υφιστάμενης που 

υπάρχει μεταξύ της Prodea και της Επιχείρησης Στόχου. 

Η Invel, μέσω της IREM, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιχείρηση Στόχο 

σε σχέση με στρατηγικές και επενδύσεις. Η Invel παρείχε επίσης τέτοιες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην CTDC για το ξενοδοχείο Landmark, μέσω της IREM 

Cyprus. Σημειώνεται ότι το έτος 2019, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρθηκαν επίσης σε 

θυγατρικές εταιρείες της Prodea. 
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Ως εκ τούτου, υφίσταται κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της Invel και της 

Επιχείρησης Στόχου από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με 

ακίνητα. Παρά ταύτα, το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς της Invel για την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το [0-5%] και είναι επομένως πολύ πιο κάτω από το 

25% που προβλέπει ο Νόμος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το μερίδιο 

αγοράς της Invel από την ενοικίαση ακινήτων για εμπορική χρήση από τα 

καταστήματα σε Landmark και AHRL μαζί εκτιμάται ότι είναι [0-5%]. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι συμμετέχουσες, δεν 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά βάσει του Παραρτήματος Ι του Νόμου στην αγορά 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων, καθότι το συνδυασμένο μερίδιο των 

συμμετεχουσών ανέρχεται στο [0-5%] και είναι επομένως πολύ πιο κάτω του ορίου 

του 25%. 

Αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για οικιστική χρήση & Αγορά παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων 

Η Aphrodite Hills Resort Ltd μέσω της θυγατρικής της Aphrodite Hills Property 

Management Ltd (τμήμα Holiday Residences) δημιουργεί έσοδα από ενοικιάσεις και 

συναφείς υπηρεσίες σε ξένους και ντόπιους επισκέπτες. Σύμφωνα με τα επίσημα 

στατιστικά στοιχεία του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2019, ο αριθμός των 

διανυκτερεύσεων επισκεπτών στο Aphrodite Hills Resort Ltd σε σύγκριση με τις 

περιοχές της Πάφου & Κύπρου στις κατηγορίες «Ξενοδοχειακά διαμερίσματα και 

άλλες συλλογικές εγκαταστάσεις» έχει ως εξής: 

i. Aphrodite Hills Resort Ltd ([………] διανυκτερεύσεις) 

ii. Ξενοδοχειακά διαμερίσματα  και άλλες συλλογικές εγκαταστάσεις στην 

Πάφο ([………] διανυκτερεύσεις) 

iii. Ξενοδοχειακά διαμερίσματα και άλλες συλλογικές εγκαταστάσεις στην 

Κύπρο ([………] διανυκτερεύσεις) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Prodea δραστηριοποιείται στην 

ενοικίαση ακινήτων για οικιστική χρήση (εξοχικών κατοικιών) στο θέρετρο Aphrodite 

Hills Resort,  στην επαρχία Πάφου, μέσω του ελέγχου που κατέχει επί της Aphrodite 

Hills Resort Limited.  

Η IREP3 κατέχει ένα άμεσο μη ελεγχόμενο μετοχικό μερίδιο [………]% και η 

Papabull [………]% στην Aphrodite Hills Resort Limited η οποία λαμβάνει εισόδημα 
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από την ενοικίαση εξοχικών κατοικιών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του 

ξενοδοχείου Aphrodite Hills Hotel στην Πάφο. 

H Parklane ενοικιάζει οικιστικές μονάδες στο συγκρότημα Park Tower στη Λεμεσό. Η 

MHV (η οποία ελέγχεται από τις Prodea και Papabull) μέσω της  Parklane, επίσης 

δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιον της στοιχεία, καθώς και το ότι η 

γεωγραφική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

στην υπο-αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για οικιστική χρήση είναι διαφορετική [η MHV 

μέσω της Parklane δραστηριοποιείται στην επαρχία της Λεμεσού ενώ η Επιχείρηση 

Στόχος και η Prodea (η οποία κατέχει τον αποκλειστικό έλεγχο της), στην επαρχία 

Πάφου], καταλήγει ότι δεν προκύπτει οριζόντια ή και γειτονική σχέση αναφορικά με 

τις δραστηριότητες των συμμετεχουσών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης.   

Η Invel, μέσω της IREM, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιχείρηση Στόχο 

σε σχέση με στρατηγικές και επενδύσεις. Η Invel παρείχε επίσης τέτοιες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην CTDC για το ξενοδοχείο Landmark, μέσω της IREM 

Cyprus. Σημειώνεται ότι το έτος 2019, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρθηκαν επίσης σε 

θυγατρικές εταιρείες της Prodea. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υφίσταται κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της 

Invel και της Επιχείρησης Στόχου από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

σχέση με ακίνητα. Παρά ταύτα, το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς της Invel για την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν 

υπερβαίνει το [0-5%]. ‘Όπως υποβάλλουν οι συμμετέχουσες, το μερίδιο αγοράς της 

AHRL στην Πάφο είναι [0-5%] και σε ολόκληρη επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας [0-5%]. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι συμμετέχουσες, δεν 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά βάσει του Παραρτήματος Ι του Νόμου στην αγορά 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων, καθότι το μερίδιο των 

συμμετεχουσών είναι κάτω του ορίου του 25%. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει 

επηρεαζόμενη αγορά στην υπό αναφορά αγορά βάσει του Παραρτήματος Ι του 

Νόμου.  

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες αγορές 
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στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 

με βάση τις πρόνοιες 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 


