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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου 2021, από την εταιρεία Apax 

Partners SAS (στο εξής η «Apax Partners»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής 

ο «Νόμος»).   

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση βάσει της οποίας η Apax Partners, θα 

αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της ITC Global, μέσω της Marlink SAS (στο εξής η 

«Marlink»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Apax Partners SAS που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι 

εταιρεία επενδύσεων, διαχειρίζεται διάφορες εταιρείες επενδύσεων και 

επενδυτικά ταμεία, τα οποία κατέχουν επενδύσεις σε διάφορους 

επιχειρηματικούς τομείς 

2. Η Marlink SAS που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι μία 

από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Apax Partners SAS. Η Marlink 

σχεδιάζει, δημιουργεί και διαχειρίζεται κύριες επιχειρηματικές πλήρεις 

λύσεις δικτύου (business critical end-to-end network solutions) για 

πελάτες που λειτουργούν σε απομακρυσμένα σημεία. Παρέχει 

παγκόσμια κάλυψη μέσω ενός ευφυούς υβριδικού δικτύου που 

συνδυάζει δορυφορικές επικοινωνίες, επίγειες τεχνολογίες και 

ψηφιακές λύσεις. Προσφέρει τις λύσεις της χρησιμοποιώντας 

συνεργασίες με μεγάλους φορείς δορυφορικών δικτύων και παρέχει 

τις λύσεις επικοινωνίας της απευθείας στον πελάτη μέσω ενός δικτύου 

συνεργατών παρόχων υπηρεσιών. Η Marlink παρέχει τις υπηρεσίες 

της κυρίως σε πελάτες στους τομείς της Ναυτιλίας, Κρουαζιέρων, 

Ενέργειας, Μεταλλείων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 

3. Η ITC Global που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους Νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εν λόγω 

εταιρεία παρέχει δορυφορικές επικοινωνίες στους τομείς της 

ενέργειας, της εξόρυξης, της ναυτιλίας, της φιλοξενίας και των ΜΚΟ 

που εξυπηρετούν εταιρείες σε απομακρυσμένες τοποθεσίες με 

αντίξοες συνθήκες που απαιτούν επικοινωνίες με παγκόσμια κάλυψη 

και εξυπηρέτηση πελατών. Η ITC Global διευκολύνει τη λήψη 

αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και βελτιώνει τη διαχείριση της 

υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, μέσω μιας 

ενοποιημένης λύσης επικοινωνίας. Αυτή περιλαμβάνει 

προσαρμοσμένο σχεδιασμό δικτύου, εφαρμογή εξοπλισμού, μηχανική 

πεδίου, τεχνική υποστήριξη και δορυφορικό ζωνικό εύρος εταιρικού 

επιπέδου. Η ITC Global λειτουργεί δίκτυα κλάσης 24χ7 σε όλη την 

Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία. 
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Στις 8 Φεβρουαρίου 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 19 Φεβρουαρίου 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 19 Φεβρουαρίου 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 τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς (στο 

εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2020, η οποία συνήφθηκε από και 

μεταξύ της Marlink, ενεργώντας ως ο Αγοραστής, και των Panasonic Corporation of 

North America, Panasonic Holding (Netherlands), Panasonic Europe B.V., 

ενεργώντας μαζί ως οι Πωλητές.  

Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η προτεινόμενη πράξη αφορά την εξαγορά του 100% των 

μετοχών της ITC Global από την Marlink, η οποία αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου 

της Apax Partners. 

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.  

Στην προκείμενη συγκέντρωση, πριν από την προτεινόμενη πράξη, οι Πωλητές 

κατέχουν το 100% των μετοχών της ITC Global. Με την ολοκλήρωση της 

προτεινόμενης πράξης, η Apax Partners ενεργώντας μέσω της Marlink, θα κατέχει το 

100% των μετοχών της ITC Global. 

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 
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Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί της 

ITC Global επί μόνιμης βάσης. 

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 Apax 

Partners ανήλθε στο ποσό των € [………]1, της Marlink στα €[………] και της ITC 

Global στα €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Apax Partners, η Marlink και η ITC Global 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών της Apax 

Partners στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε στο ποσό 

των €[………] και της Marlink στα €[………]. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών που 

πραγματοποιήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από την ITC Global ανήλθε 

στο ποσό των €[………]2.  

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. 

Η Apax Partners αποτελεί εταιρεία επενδύσεων στη Γαλλία και την Ευρώπη. 

Διαχειρίζεται διάφορες εταιρείες επενδύσεων και επενδυτικά ταμεία, τα οποία 

κατέχουν επενδύσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.  

Η Marlink είναι μία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Apax Partners. Η Marlink 

σχεδιάζει, δημιουργεί και διαχειρίζεται κύριες επιχειρηματικές πλήρεις λύσεις δικτύου 

(business critical end-to-end network solutions) για πελάτες που λειτουργούν σε 

απομακρυσμένα περιβάλλοντα. Παρέχει παγκόσμια κάλυψη μέσω ενός ευφυούς 

υβριδικού δικτύου που συνδυάζει δορυφορικές επικοινωνίες, επίγειες τεχνολογίες και 

ψηφιακές λύσεις. Προσφέρει τις λύσεις της χρησιμοποιώντας συνεργασίες με 

μεγάλους φορείς δορυφορικών δικτύων και παρέχει τις λύσεις επικοινωνίας της 

απευθείας στον πελάτη μέσω ενός δικτύου συνεργατών παρόχων υπηρεσιών. Η 

 
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 [....]. 
2 Σημειώνεται ότι το κριτήριο, βάσει του οποίου τα έσοδα της ITC Global κατανέμονται στην Κύπρο, είναι 

[………]. 
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Marlink παρέχει τις υπηρεσίες της κυρίως σε πελάτες στους τομείς της Ναυτιλίας, 

Κρουαζιέρας, Ενέργειας, Μεταλλείων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας. 

Η ITC Global παρέχει δορυφορικές επικοινωνίες στους τομείς της ενέργειας, της 

εξόρυξης, της ναυτιλίας, της φιλοξενίας και των ΜΚΟ, οι οποίοι εξυπηρετούν εταιρείες 

σε απομακρυσμένα και αντίξοα περιβάλλοντα, τα οποία απαιτούν επικοινωνίες με 

παγκόσμια κάλυψη και εξυπηρέτηση πελατών. Η ITC Global διευκολύνει τη λήψη 

αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και βελτιώνει τη διαχείριση της υγείας, της 

ασφάλειας και του περιβάλλοντος μέσω μιας ενοποιημένης λύσης επικοινωνίας. 

Περιλαμβάνει προσαρμοσμένο σχεδιασμό δικτύου, εφαρμογή εξοπλισμού, μηχανική 

πεδίου, τεχνική υποστήριξη και δορυφορικό ζωνικό εύρος εταιρικού επιπέδου. Η ITC 

Global λειτουργεί δίκτυα κλάσης 24χ7 σε όλη την Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, 

την Αφρική και την Αυστραλία. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, κατέληξε ότι η σχετική 

αγορά προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή της 

παροχής λιανικών υπηρεσιών αμφίδρομης δορυφορικής επικοινωνίας (‘commercial 

two-way satellite communication’, στο εξής οι «Comsatcom»). Η Επιτροπή κατέληξε 

ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 

εν λόγω σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας. 

Οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, βάσει των στοιχείων της 

κοινοποίησης, αλληλεπικαλύπτονται οριζόντια στη λιανική αγορά παροχής 

υπηρεσιών Comsatcom για όλες τις περιοχές χρήσης (αεροναυτική, χερσαία και 

θαλάσσια). 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους στην Κύπρο 

υπολογίζεται μικρότερο του [5-10]% και η αύξηση με την απόκτηση της ΙTC Global 

υπολογίζεται μικρότερη του [0-5]%. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η Marlink δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο στην 

κατασκευή εξοπλισμού Comsatcom. Οι περιορισμένες υπηρεσίες Comsatcom σε 

επίπεδο προμήθειας εξοπλισμού δεν αποτελούν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων 

της Marlink και αυτή η δραστηριότητα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μικρή. Η Marlink 

δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά υπηρεσιών Comsatcom στην Κύπρο, αλλά, η 

δραστηριότητα αυτή συνίσταται στη διανομή από τους παρόχους δορυφορικών 

υπηρεσιών σε (μεγάλους) τελικούς πελάτες και μεταπωλητές χρόνου/χωρητικότητας 

για MSS και FSS και για οποιαδήποτε περιοχή χρήσης (αεροναυτική, χερσαία και 

θαλάσσια). Η ΙTC Global [………]. Οι πελάτες της Marlink για χονδρικές υπηρεσίες 

Comsatcom στην Κύπρο περιλαμβάνουν εταιρείες, όπως [………]. Ως αποτέλεσμα, 

δεν υπάρχει σύμφωνα με τις συμμετέχουσες (δυνητική) κάθετη σύνδεση μεταξύ της 



6 

 

Marlink και της ΙTC Global που θα δημιουργούσε ανησυχίες σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, καμία από τις υπόλοιπες εταιρείες 

χαρτοφυλακίου της Apax Partners, οι οποίες πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην 

Κύπρο δεν έχουν δραστηριότητες, οι οποίες να είναι κάθετα σχετικές, είτε στην 

ανάντη ή στην κατάντη αγορά, με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου. 

Παρόλο που ορισμένες από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Apax Partners 

δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, καμία 

από αυτές τις εταιρείες δεν έχει δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα των 

δορυφορικών υπηρεσιών επικοινωνίας. Ως αποτέλεσμα, δεν προκύπτουν (πιθανές) 

κάθετες ή στενά συνδεδεμένες γειτονικές αγορές μεταξύ της Apax Partners και της 

ΙTC Global, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν προβλήματα ανταγωνισμού.  

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

επηρεαζόμενη αγορά σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Ούτε και προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση στη βάση 

του Παραρτήματος 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 


