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κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 12 Ιουνίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19/5/2020, από την CVC Capital Partners SICAV-

FIS S.A. (στο εξής η «CVC»), 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, σύμφωνα με την οποία, η CVC θα 

αποκτήσει το 44,9% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (στο εξής η «Σκρουτζ»), μέσω της SAIGA S.à.r.l. (στο εξής 

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

1. Η CVC, μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες αποτελούν 

το «Δίκτυο CVC». Το Δίκτυο CVC περιλαμβάνει μη εισηγμένες εταιρείες, οι 

δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών 

συμβουλών ή/και τη διαχείριση επενδύσεων για λογαριασμό ορισμένων 

κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων (certain investment funds and 

platforms) (στο εξής τα «Ταμεία CVC»). Σημειώνεται ότι η Επιτροπή 

αξιολόγησε συγκεντρώσεις όπου συμμετείχε το Δίκτυο CVC σε προηγούμενες 

κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων με αριθμό: 

8.13.019.341 8.13.019.572 και 8.13.019.583. 

2. Η  SAIGA είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, για τους 

σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της 

προτεινόμενης συναλλαγής, η SAIGA θα ελέγχεται εμμέσως από τη CVC, 

μέσω ορισμένων Ταμείων CVC. 

Η Σκρουτζ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, αρχικώς υπό την επωνυμία FOURTY FOUR 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και το διακριτικό τίτλο 

FOURTY FOUR Α.Ε. («Forty-Four»). Η Σκρουτζ μετονομάσθηκε σε 

ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ μετά τη 

συγχώνευση των εταιρειών Forty-Four και Σκρουτζ Α.Ε., το 2018. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της Σκρουτζ ανήκει σε τρία φυσικά πρόσωπα και σε μια εταιρεία, ως 

εξής: ΓΧ: 31,80%, ΒΔ: 28,36%, ΓΑ: 25,78% και Southbridge Europe 

Mezzanine SCA, SICAR: 14,03%. 

Η Σκρουτζ δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, 

μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce 

platforms). Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(1) Πλατφόρμα διαδικτυακών αγορών (online marketplace), στην 

οποία περιλαμβάνεται η υπηρεσία σύγκρισης τιμών προϊόντων, 

 
1 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου των Ontic 
Engineering and Manufacturing Inc., Ontic Engineering & Manufacturing UK Limited και Ontic 
Engineering and Manufacturing Asia-Pacific Pte Limited από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.  
2 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την CVC Capital Partners SICAV-FIS 
S.A. τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου της WebPros Holdco B.V. μέσω 
της CVC Fund VII. 
3 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της EcoVadis 
S.A.S.από την CVC Growth Fund Partners II. 
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(2) Υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης, και 

(3) Διαδικτυακή πλατφόρμα παραγγελιών έτοιμου φαγητού (online 

restaurant platform) (Skroutz Food). 

Στις 21 Μαΐου 2020, ο 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 5 Ιουνίου 2020, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

 

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 10 Ιουνίου 2020, 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 σύμβασης 

αγοραπωλησίας μετοχών (στο εξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών»), η 

οποία συνάφθηκε στις 17 Απριλίου 2020 μεταξύ της SAIGA, υπό την ιδιότητα του 

αγοραστή, και των ΓΧ, ΒΔ, ΓΑ, Southbridge Europe Mezzanine S.C.A., SICAR και 

Southbridge Europe Mezzanine GP, S.à.r.l., με την ιδιότητα των πωλητών. Βάσει της 

Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, η SAIGA προτίθεται να αποκτήσει ποσοστό 

44,9% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Σκρουτζ. Το υπόλοιπο 55,1% του μετοχικού 

κεφαλαίου του Στόχου θα παραμείνει στους υφιστάμενους μετόχους.  

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών, κατά την ολοκλήρωση της 

παρούσας πράξης, οι ΓΧ, ΒΔ, ΓΑ, Southbridge Europe Mezzanine SCA, SICAR και η 

SAIGA θα συνάψουν συμφωνία μετόχων, η οποία θα διέπει τις σχέσεις, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μετόχων της Σκρουτζ (στο εξής η 

«Συμφωνία Μετόχων»). 
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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 προκειμένη περίπτωση, μετά την υλοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης, στη 

βάση της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών, η δομή του μετοχικού κεφαλαίου της 

Σκρουτζ θα έχει ως ακολούθως: ΓΧ: 26,305%, ΒΔ: 5,006%, ΓΑ: 18,789%, 

Southbridge Europe Mezzanine SCA, SICAR: 5% και SAIGA: 44,9%. 

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, η Σκρουτζ θα διοικείται από το διοικητικό της 

συμβούλιο (στο εξής το «ΔΣ»), το οποίο θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των 

οποίων τα δύο (2) μέλη θα διορίζονται (και θα παύονται) απευθείας από τη SAIGA 

(εφόσον τουλάχιστον ποσοστό 95% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της SAIGA 

κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα πρόσωπο CVC, ως ο όρος αυτός ορίζεται στη 

Συμφωνία Μετόχων). Τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη του ΔΣ θα προτείνονται και θα 

εκλέγονται από τους λοιπούς μετόχους μέσω της Γενικής Συνέλευσης (ως ο όρος 

αυτός ορίζεται στη Συμφωνία Μετόχων), ενώ η SAIGA δε θα συμμετέχει στην εκλογή 

των τριών (3) άλλων μελών του ΔΣ4. 

Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε όρος στην Συμφωνία Μετόχων ή οποιαδήποτε άλλη 

συμφωνία μεταξύ των Ιδρυτών ο οποίος να προβλέπει (α) για την κοινή έγκριση των 

τριών μελών του ΔΣ της Σκρουτζ οι οποίοι θα προτείνονται και θα εκλέγονται μέσω 

της Γενικής Συνέλευσης∙ ή (β) ότι ο κάθε Ιδρυτής διορίζει από ένα τέτοιο μέλος. 

[………]5. 

[………]. 

H Επιτροπή σημειώνει ότι σε αντίθεση με τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει 

την εξουσία καθορισμού των στρατηγικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση από μία 

άλλη επιχείρηση, ο κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή 

πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μια άλλη 

επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται η εξουσία 

αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας 

επιχείρησης και συνήθως αφορούν αποφάσεις και θέματα όπως ο προϋπολογισμός, 

 
4
 Η Southbridge Europe Mezzanine SCA, SICAR θα δικαιούται, υπό όρους, να διορίζει ένα (1) 
εκπρόσωπο που θα παρίσταται, ως παρατηρητής, και θα συμμετέχει αλλά δεν θα ψηφίζει, σε 
οποιαδήποτε συνεδρίαση του ΔΣ. 
5 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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το επιχειρηματικό σχέδιο, σημαντικές επενδύσεις ή διορισμός των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών. Tα δικαιώματα αρνησικυρίας που παρέχονται συνήθως στη 

μειοψηφία των μετόχων προκειμένου να προστατεύσουν τα οικονομικά τους 

συμφέροντα ως επενδυτών στην κοινή επιχείρηση και που σχετίζονται με αποφάσεις 

θεμελιώδους σημασίας για την κοινή επιχείρηση, όπως τροποποιήσεις του 

καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου ή εκκαθάριση, δεν συνεπάγονται 

κοινό έλεγχο εκ μέρους των μειοψηφούντων μετόχων6. 

Συνεπώς, κοινός έλεγχος υπάρχει εφόσον δύο ή περισσότεροι μέτοχοι πρέπει να 

συμφωνήσουν σχετικά με τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την ελεγχόμενη 

επιχείρηση (κοινή επιχείρηση). Όπως και στην περίπτωση του αποκλειστικού 

ελέγχου, και η απόκτηση κοινού ελέγχου μπορεί να διαπιστωθεί σε νομική ή 

πραγματική βάση (de jure ή de facto). Ειδικότερα, ελλείψει νομικά δεσμευτικής 

συμφωνίας που να ρυθμίζει τα δικαιώματα των μετόχων, μπορεί να υπάρχει 

συλλογική δράση εκ των πραγμάτων (de facto). Αυτό μπορεί να συμβεί:  

"εφόσον υπάρχουν ισχυρά κοινά συμφέροντα μεταξύ των μειοψηφούντων 

μετόχων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του 

άλλου κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την κοινή 

επιχείρηση"7.  

Αυτό μπορεί, επίσης, να συμβεί εφόσον υπάρχει μεγάλος βαθμός εξάρτησης ενός 

πλειοψηφούντος μετόχου από έναν μειοψηφούντα μέτοχο, για παράδειγμα  

"εφόσον η κοινή επιχείρηση εξαρτάται από οικονομική και χρηματοδοτική 

άποψη από τον μειοψηφούντα μέτοχο ή εφόσον μόνο ο μειοψηφών μέτοχος 

έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης και 

θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ' αυτή, ενώ ο πλειοψηφών μέτοχος είναι 

απλώς χρηματοδότης επενδυτής"8. 

Σύμφωνα με την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της EE (2008/C 95/01), στην 

παράγραφο 13, αναφέρεται ότι για τη διαπίστωση έμμεσου ελέγχου μπορούν να 

ληφθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και 

αξιολογούμενα κατά περίπτωση, οι μετοχές, οι συμβατικές σχέσεις, οι πηγές 

χρηματοδότησης ή οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μετόχων.  

 
6 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 66 
7 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 76 
8 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 78 
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Στην παρούσα περίπτωση, πέρα από τις δύο συμφωνίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 35 και 36, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει 

ότι δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα που να συνηγορούν στην διαπίστωση ύπαρξης 

κοινών αποφάσεων των λοιπών μετόχων. 

[………]. 

Ως εκ τούτου, η δυνατότητα μεταβολής των συμμαχιών μεταξύ των μειοψηφούντων 

μετόχων, κατά κανόνα αποκλείει την πιθανότητα του κοινού ελέγχου. Εφόσον δεν 

υπάρχει σταθερή πλειοψηφία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και η πλειοψηφία 

σε κάθε περίπτωση, μπορεί να επιτευχθεί με έναν από τους διάφορους πιθανούς 

συνδυασμούς μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι  οι 

τελευταίοι ή μια ορισμένη ομάδα τους, ελέγχουν από κοινού την επιχείρηση.9 

Σύμφωνα με την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση,  

«περίπτωση αποκλειστικού ελέγχου υπάρχει μόνο όταν ένας μέτοχος είναι σε 

θέση να προβάλει αρνησικυρία στις στρατηγικές αποφάσεις μια επιχείρησης, 

αλλά δεν έχει από μόνος του την εξουσία να επιβάλλει τις εν λόγω αποφάσεις 

(ο λεγόμενος αρνητικός αποκλειστικός έλεγχος).10  

Συνεπώς, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα μεταβολής των 

συμμαχιών μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων και τα δικαιώματα αρνησικυρίας της 

SAIGA της οποίας η ψήφος στο ΔΣ είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί απόφαση 

αφού οι υπόλοιποι μετόχοι έστω με από κοινού ψήφο συμπληρώνουν μόνο 55,1% 

επί του μετοχικού κεφαλαίου, καταλήγει ότι η εν λόγω εταιρεία θα κατέχει τον 

αρνητικό αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας Στόχου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβει 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 καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης του Στόχου, σε αποκλειστικό αρνητικό έλεγχο της από την CVC, 

μέσω της SAIGA. 

 
9
 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 80 

10
 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 54 
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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, για το οικονομικό έτος 

2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Ταμείων 

CVC, ανήλθε περίπου στα €[………] και του Στόχου για το 2019 ανήλθε στα 

€[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης και οι δύο συμμετέχουσες δραστηριοποιούνται 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υπόχρεα προς κοινοποίηση αναφέρει ότι ο 

κύκλος εργασιών των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC στην Κύπρο 

προήλθε από δραστηριότητες εταιρειών του ομίλου σχετικές  [………]. Ο Στόχος είχε 

στην Κύπρο κύκλο εργασιών περίπου €[………] ο οποίος αφορούσε την παροχή 

υπηρεσιών [………] που βρίσκονται στην Κύπρο. 

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. 

Τα Ταμεία CVC συμμετέχουν (hold interests) σε μια σειρά εταιρειών με 

δραστηριότητες σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που 

ασχολούνται με χημικά, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και 

διανομή, κυρίως στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Asia 

Pacific region). [………]. 

Η Σκρουτζ δραστηριοποιείται στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) 

στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στην αγορά διαδικτυακών αγορών (online 

marketplaces). Η Σκρουτζ παρέχει, επίσης, υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης και 
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άρχισε να λειτουργεί προσφάτως πλατφόρμα παραγγελιών έτοιμου φαγητού (e-food 

platform). 

Δεδομένου ότι η Σκρουτζ δεν παρέχει στην Κύπρο υπηρεσίες διαδικτυακής 

διαφήμισης και παραγγελιών έτοιμου φαγητού, η προτεινόμενη συναλλαγή σύμφωνα 

με τα στοιχεία της κοινοποίησης, αφορά μόνο στην αγορά διαδικτυακών αγορών 

(online marketplaces) (περιλαμβανομένων υπηρεσιών σύγκρισης τιμών (price 

comparison services)) (στο εξής οι «πλατφόρμες marketplace»). 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά 

διαδικτυακών αγορών (online marketplace), χωρίς να θεωρεί αναγκαίο να τη 

διαχωρίσει σε περαιτέρω υπο-αγορές καθότι δεν διαφοροποιείται το συμπέρασμα της 

αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά 

ορίζεται όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει 

οποιαδήποτε οριζόντια ή/και κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

 

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

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, 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 


