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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 14/03/2022, από την Cerberus Capital Management L.P. (στο εξής 

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

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»). 
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση σχετικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της SKY CAC Ltd (στο εξής η «SKY CAC», από τη CCM, μέσω της 

Promontoria Sky Designated Activity Company (στο εξής η «Promontoria Sky»). Πριν 

την απόκτηση της SKY CAC από την CCM, η SKY CAC θα έχει αποκτήσει το 

χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων (στο εξής τα «ΜΕΔ») και τη διαχείριση 

αυτών καθώς και τη διαχείριση ακινήτων που αποκτήθηκαν δια μέσου διαδικασιών 

εκτέλεσης ή πληρωμών έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που προκύπτουν υπό τα 

ΜΕΔ (στο εξής τα «REO»)της Alpha International Holdings, η οποία ανήκει στο Alpha 

Bank Group. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Cerberus Capital Management, L.P. που είναι ετερόρρυθμος συνεταιρισμός 

που έχει συσταθεί δεόντως σύμφωνα με τους νόμους του Ντελαγουεάρ των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η CCM είναι σύμβουλος επενδύσεων, 

εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και πρόκειται για μία 

παγκόσμια εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων, που ασχολείται με επενδύσεις 

σε ακίνητη και προσωπική περιουσία κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου, 

μεταξύ άλλων, μετοχικών κεφαλαίων, αποθετηρίων εγγράφων (depository 

receipts), επενδυτικών εταιρειών, αμοιβαίων κεφαλαίων, συνδρομών 

(subscriptions), δικαιωμάτων αγοραπωλησίας μετοχών (warrants), ομολόγων 

(bonds), γραμματίων (notes), χρεογράφων (debentures), δικαιωμάτων 

προαίρεσης (options), και άλλων τίτλων διαφόρων ειδών και φύσης σε 

διάφορους κλάδους παγκοσμίως. 

2. Η Promontoria Sky, η οποία ανήκει στην Cerberus Capital Management, L.P., 

που είναι μια επιχείρηση ειδικού σκοπού η οποία συστάθηκε για την 

υλοποίηση της προτεινόμενης εξαγοράς του Στόχου, SKY CAC, και τη 

διατήρησή της. Η Promontoria Sky είναι νεοσύστατη εταιρεία και δεν έχει 

καμία προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών. 

3. Η SKY CAC που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει 

συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η SKY CAC 

είναι εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων που ιδρύθηκε από την Alpha International 

Holdings S.M.S.A. (στο εξής η «Alpha International Holdings») με σκοπό την 

απόκτηση χαρτοφυλακίου δανείων και ακινήτων από τις Alpha Credit 

Acquisition Company και Alpha Bank Cyprus Ltd. Η SKY CAC είναι 

νεοσύστατη εταιρεία και δεν έχει καμία προηγούμενη επιχειρηματική 
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δραστηριότητα ή κύκλο εργασιών στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικαιοδοσία. 

Στις 16/03/2022, 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 

την 24/3/2022, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 04/04/2022, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών   ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2022 (στο εξής η «SPA») μεταξύ της 

Promontoria Sky, της Alpha International Holdings και της SKY CAC.  

Στο πλαίσιο της SPA, θα εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Διακανονισμού (στο εξής το «SoA 

1») βάσει του οποίου η Alpha Credit Acquisition Company (εφεξής η «ACAC») θα 

μεταβιβάσει στη SKY CAC ορισμένες υποχρεώσεις της (liabilities) και όλα τα 

οικονομικά της δικαιώματα επί ορισμένων δανείων («Alpha Bank Cyprus NPEs») 

(ήτοι τα οικονομικά δικαιώματα) τα οποία έχει αποκτήσει η ACAC από ορισμένες 

οντότητες εντός του Ομίλου και από την Alpha Bank Cyprus Ltd (στο εξής η «Alpha 

Bank Cyprus») στο πλαίσιο ορισμένων Συμφωνιών Χρηματοδοτούμενης Συμμετοχής 

(«FPAs») μεταξύ της Alpha Bank Cyprus και της ACAC. Επιπλέον, δυνάμει του SoA 

1, η ACAC θα μεταβιβάσει στη SKY CAC ορισμένα από τα ακίνητα περιουσιακά της 

στοιχεία (REAs), ορισμένα οχήματα ειδικού σκοπού που κατέχουν ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία (SPV REAs) και ορισμένες φορολογικές ζημίες. Σύμφωνα με το 

SoA 1, ως αντάλλαγμα για όλες τις προαναφερθείσες μεταβιβάσεις, η SKY CAC θα 

εκδώσει νέες μετοχές στην Alpha International Holdings.  
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Περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση της SoA 1, θα εφαρμοστεί ένα δεύτερο Σχέδιο 

Διακανονισμού (στο εξής το «SoA 2»), σύμφωνα με το οποίο η Alpha Bank Cyprus 

θα μεταβιβάσει στη SKY CAC τη νομική κυριότητα των Alpha Bank Cyprus NPEs 

(των οποίων τα οικονομικά δικαιώματα θα έχουν ήδη μεταβιβαστεί στη SKY CAC 

δυνάμει του SoA 1), ορισμένες υποχρεώσεις (liabilities) και, ενδεχομένως, τη νομική 

και πραγματική κυριότητα ορισμένων άλλων δανείων, ορισμένων περιουσιακών 

στοιχείων ακίνητης περιουσίας (REAs) και ορισμένων φορολογικών ζημιών. Στο 

πλαίσιο του SoA 2, ως αντάλλαγμα για τις εν λόγω μεταβιβάσεις, η SKY CAC θα 

εκδώσει νέες μετοχές στην Alpha International Holdings. 

Σύμφωνα με τα μέρη το SoA 1, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο στη διαδικασία η 

οποία προνοείται από τη SPA. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και σύμφωνα με 

το SoA 2, η Alpha International Holdings και οι συνδεδεμένες εταιρείες της θα 

πάψουν να έχουν οποιοδήποτε μετοχικό ποσοστό και συμμετοχή/ έλεγχο ή ρόλο στη 

λειτουργία της SKY CAC και αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής θα έχει η  CCΜ , αφού  η 

Promontoria Sky θα έχει αποκτήσει από την Alpha International Holdings όλες τις 

μετοχές της SKY CAC σύμφωνα με τις διατάξεις της SPA. 

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.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, ο Αγοραστής θα αποκτήσει 

αποκλειστικό έλεγχο επί του Στόχου. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου και η CCM, μέσω της Promontoria 

Sky θα αποκτήσει τον αποκλειστικό του έλεγχο. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  
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Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών του χαρτοφυλακίου εταιρειών που ελέγχει η CCM ανήλθε στα €[………]1.  

Παρόλο που η SKY CAC είναι μία νεοσύστατη εταιρεία και επομένως δεν έχει 

ενοποιημένο κύκλο εργασιών για το οικονομικό έτος που έληξε το 2021, ο κύκλος 

εργασιών του χαρτοφυλακίου που θα αποκτήσει από την ACAC και την Alpha Bank 

Cyprus ανήλθε σε €[………].  

Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της CCM εντός της Κυπριακής 

επικράτειας ήταν ύψους €[………] για το 2020 και των Χαρτοφυλακίων NPL και REO 

που θα κατέχει ο Στόχος ύψους €[………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας 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. 

Η CCM είναι μια παγκόσμια εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων που 

δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Ορισμένοι από τους κύριους τομείς 

στους οποίους πραγματοποιούν κύκλο εργασιών οι επιχειρήσεις που ελέγχονται από 

την Cerberus είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ακίνητα, η κατασκευή και 

υπηρεσίες και οι λιανικές πωλήσεις. 

Η SKY CAC θα αποκτήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα από την ACAC και 

την Alpha Bank Cyprus. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται (α) η κατοχή χαρτοφυλακίου 

ΜΕΔ / η απόκτηση ΜΕΔ και (β) η διαχείριση ΜΕΔ, είτε εσωτερικά (in-house) ή δια 

μέσου τρίτων και  (γ) η αγορά διαχείρισης ακινήτων που αποκτήθηκαν από πιστωτικά 

ιδρύματα μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων 

που απορρέουν κάτω από ενυπόθηκα δάνεια (REO).  

Οποιαδήποτε περαιτέρω υποδιαίρεση σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η γεωγραφική αγορά για τις 

 
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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σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Οι μόνες εταιρείες από το χαρτοφυλάκιο της CCM, σύμφωνα με τα μέρη, οι οποίες 

πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην Κύπρο είναι οι Subsea Communications 

(παγκόσμιος προμηθευτής συστημάτων υποθαλάσσιων επικοινωνιών) και PQ 

Chemicals (κατασκευαστής πυριτικών αλάτων νατρίου, ειδικών πυριτικών υλών και 

ζεόλιθων). Εντούτοις, αυτές οι επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά 

προϊόντων στην οποία δραστηριοποιείται ο Στόχος. 

Τα συμμετέχοντα μέρη επισημαίνουν επίσης ότι οι ACAC και Alpha Bank Cyprus θα 

μεταφέρουν όλα τα νομικά και οικονομικά δικαιώματα του χαρτοφυλακίου των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και ακίνητων περιουσιών (REAs) στην SKY CAC, 

επομένως δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα οριζόντιας ή κάθετης επικάλυψης μεταξύ 

αυτών των δύο επιχειρήσεων και της SKY CAC. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οιαδήποτε 

αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της CCM και των θυγατρικών της και 

των δραστηριοτήτων του Στόχου στην Κύπρο.  

Συνεπώς, η Προτεινόμενη Συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε οριζόντια 

επικάλυψη.  

Αναφορικά με κάθετες σχέσεις, εξ’ όσων τα Μέρη αναφέρουν, δεν υπάρχουν κάθετες 

σχέσεις μεταξύ της CCM ή των Εταιρειών Χαρτοφυλακίων της και του Στόχου στην 

Κύπρο.  

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

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές 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. 
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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.  

 

Λουκία Χριστοδούλου  

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 


