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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 63/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.052 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Makto S.a.r.l. από την Providence Equity Partners LLC,        

μέσω της P8 Holding 1 S.a.r.l. 

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: 28 Σεπτεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, από την εταιρεία P8 Holding 

1 S.à r.l. (στο εξής η «TopCo»), 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 Providence 

Equity Partners, LLC (στο εξής η «Providence»), μέσω της TopCo, προτίθεται να 

αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Makto S.a r.l.. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η P8 Holding 1 S.à r.l. (TopCo) που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η 

TopCo είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, δεν πραγματοποιεί οποιονδήποτε κύκλο 

εργασιών και ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την PEP VIII International Ltd. Η 

TopCo θα ενεργήσει ως αγοραστής του μετοχικού κεφαλαίου (άμεσα και 

έμμεσα) της Makto S.à r.l. στην παρούσα Συναλλαγή. 

Η PEP VIII International Ltd είναι ο γενικός συνεταίρος (general partner) του 

Fund VIII της Providence, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Delaware των ΗΠΑ. H Providence είναι επενδυτική εταιρεία 

ιδιωτικών κεφαλαίων που εξειδικεύεται στο να επενδύει στα μέσα 

ενημέρωσης, στις επικοινωνίες, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες λογισμικού 

και πληροφοριών και στην διαχείριση επενδύσεων σε ολόκληρη την Βόρεια 

Αμερική, την Ευρώπη και τις ανερχόμενες αγορές. 

 Η Makto S.à r.l που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Makto S.à r.l 

δεν έχει οποιεσδήποτε εμπορικές δραστηριότητες και είναι η μητρική εταιρεία 

του ομίλου Marlink, ενός παγκόσμιου παρόχου υπηρεσιών δορυφορικής 

επικοινωνίας σε απομακρυσμένες περιοχές (στη θάλασσα, ή σε 

απομακρυσμένες χερσαίες περιοχές) (στο εξής η Makto S.à r.l, από κοινού με 

τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, ή «Marlink» ή ο «Στόχος»). 

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 (remote environments). 

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 δια μέσου ενός δικτύου συνεργατών παρόχων 

υπηρεσιών. Η Marlink παρέχει τις υπηρεσίες της κυρίως σε πελάτες στους 

τομείς της ναυτιλίας, των κρουαζιέρων, της ενέργειας, των μεταλλείων και της 

ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Η Manlink είναι μία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Apax Partners SAS, 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η 

Apax Partners SAS δραστηριοποιείται ως εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων 

ασκώντας τις δραστηριότητές της κυρίως στην Γαλλία και την Ευρώπη, η 
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οποία διαχειρίζεται διάφορες εταιρείες επενδύσεων κεφαλαίων/κεφάλαια, που 

κατέχουν επενδύσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. 

Στις 3 Σεπτεμβρίου 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 24 Σεπτεμβρίου 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 29 Σεπτεμβρίου 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση προτιθέμενης Συμφωνίας 

πώλησης και αγοράς (στο εξής η «SPA») για την απόκτηση του 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου στην Makto S.à r.l.. 

Η πρόθεση σύμφωνα με την κοινοποίηση, είναι για την TopCo, ως αγοραστή και των 

FPCI Apax MidMarket VIII-A, FPCI Apax MidMarket VIII-B, FPCI Apax MidMarket IX-

A, FPCI Apax MidMarket IX-B, Apax MidMarket IX-L, MidInvest, FPCI Phenix και 

FPCI Phenix-B (στο εξής από κοινού, οι «Οντότητες Apax»), των Ikran 1 S.C.A., 

Ikran 2 S.A. και Ikran 3 S.C.A. (στο εξής οι «Οντότητες Ikran»), του κ. Bruno Musella, 

της PLD Investment Holding AG, (στο εξής από κοινού με τις Οντότητες Apax και τις 

Οντότητες Ikran, οι «Πωλητές»), να συνομολογήσουν την SPA στη βάση των 

ακόλουθων συμφωνιών: 

(i) Συμφωνία Προτίμησης ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, στην οποία επισυνάπτεται 

η  SPA ως Παράρτημα 1, η οποία Συμφωνία Προτίμησης συνομολογήθηκε μεταξύ 

της TopCo, ως ο Αγοραστής και των Οντοτήτων Apax και των Οντοτήτων Ikran, ως 

οι Πωλητές (στο εξής η «Συμφωνία Προτίμησης»), και 

(ii) Συμφωνία Επένδυσης ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021 που συνομολογήθηκε 

μεταξύ των Providence Equity Partners VIII L.P., Providence Equity Partners VIII-A 
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L.P. και Providence Equity Partners VIII (Scotland) L.P. (στο εξής το «Fund VIII») και 

των FPCI Apax MidMarket IX-A, FPCI Apax MidMarket IX-B, Apax MidMarket IX-L, 

MidInvest, FPCI Phenix και FPCI Phenix-B, υπό την οποία δεσμεύθηκαν να 

επανεπενδύσουν στην Συναλλαγή παράλληλα με την Providence, δια μέσου της 

αναδιάταξης μέρους των συμφερόντων τους επί του Στόχου στην TopCo (στο εξής η 

«Συμφωνία Επένδυσης»). 

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Makto 

S.ar.l.. από την Providence, μέσω της θυγατρικής της TopCo. 

Κατά την υλοποίηση της Συναλλαγής, ορισμένα κεφάλαια της Apax είναι διατεθειμένα 

να επανεπενδύσουν στην Marlink, δια μέσου μιας επένδυσης στην TopCo (ήτοι της 

εταιρείας ειδικού σκοπού που χρησιμοποιείται από την Providence για την απόκτηση 

του Στόχου).  Η Διοίκηση του Στόχου είναι διατεθειμένη να επενδύσει στην Marlink 

(δια μέσου του μετοχικού κεφαλαίου της Topco). Παρά το ότι θα επανεπενδύσει, η 

Apax δεν θα κατέχει οποιονδήποτε έλεγχο επί του Στόχου κατόπιν υλοποίησης της 

Συναλλαγής, εφόσον δεν θα είναι σε θέση να λάβει ή να ασκήσει δικαίωμα 

αρνησικυρίας (veto) σε αποφάσεις του Στόχου κατόπιν υλοποίησης της Συναλλαγής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η μόνη επιχείρηση που θα είναι σε θέση 

να ασκήσει καθοριστική επιρροή επί του Στόχου θα είναι η Providence, καθότι τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διορίζονται από την Providence στην 

TopCo (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου) θα κατέχουν πάντοτε την πλειοψηφία 

των δικαιωμάτων ψήφου στις Συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

(συμπεριλαμβανομένων όμως και διπλών δικαιωμάτων ψήφου).1 

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 

Providence. 

 
1 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, OJ C 95, 16.4.2008, σελ. 1–48, 
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, ο συνολικός ενοποιημένος 

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

€[………]2 και, για το έτος 2020, του Στόχου περίπου €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο 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, για το οικονομικό έτος 2020 η Providence πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών περίπου €[………] στην Κυπριακή Δημοκρατία, δια μέσου πωλήσεων από 

ορισμένες εταιρείες χαρτοφυλακίου της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Blackboard, μια 

διεθνής εταιρεία εκπαιδευτικού λογισμικού που επιτρέπει σε οργανισμούς ανώτερης 

εκπαίδευσης, επαγγελματικούς, εταιρικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς να 

διευρύνουν την διδασκαλία, τη μάθηση και την ενδοπανεπιστημιακή διαδικτυακή 

επικοινωνία στους φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, και δραστηριοποιείται κυρίως 

στην Βόρεια Αμερική, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο, για το έτος 

2020, ύψους €[………]. Η Doubleverify, εταιρεία μετρήσεων, η οποία πιστοποιεί την 

ποιότητα ψηφιακών διαφημιστικών μέσων για μεγάλες επωνυμίες και πρακτορεία, 

εκδότες και πλατφόρμες τεχνολογίας μέσων ενημέρωσης και δραστηριοποιείται 

κυρίως στην Βόρεια Αμερική, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο, για το 

έτος 2020, ύψους €[………]. Επίσης, η TES, παγκόσμια οντότητα που παρέχει 

υπηρεσίες εργοδότησης και λογισμικού, εκπαίδευση και πόρους σε εκπαιδευτικούς 

και σχολεία και δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη, πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο, για το έτος 2020, ύψους €[………]. Ο Στόχος, κατά το  ίδιο 

οικονομικό έτος, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους €[………], 

μέσω των δραστηριοτήτων της Marlink η οποία παρέχει παγκόσμια κάλυψη μέσω 

ενός ευφυούς υβριδικού δικτύου που συνδυάζει δορυφορικές επικοινωνίες, επίγειες 

τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις.  

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 

 
2 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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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. 

Η Marlink δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες δορυφορικής επικοινωνίας σε 

απομακρυσμένες περιοχές (στη θάλασσα, ή σε απομακρυσμένες χερσαίες περιοχές). 

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 (remote environments). 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 δια μέσου ενός δικτύου 

συνεργατών παρόχων υπηρεσιών. Η Marlink παρέχει τις υπηρεσίες της κυρίως σε 

πελάτες στους τομείς της ναυτιλίας, των κρουαζιέρων, της ενέργειας, των μεταλλείων 

και της ανθρωπιστικής βοήθειας.  

H Providence είναι επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εξειδικεύεται στο να 

επενδύει στα μέσα ενημέρωσης, στις επικοινωνίες, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες 

λογισμικού και πληροφοριών και στην διαχείριση επενδύσεων σε ολόκληρη την 

Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τις ανερχόμενες αγορές.  

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

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά την αγορά παροχής 

υπηρεσιών αμφίδρομης δορυφορικής επικοινωνίας (commercial two-way satellite 

communication) («Comsatcom»). Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για την υπό αναφορά σχετική 

αγορά, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Η Marlink δραστηριοποιείται στην Κύπρο χρησιμοποιώντας συνεργασίες με μεγάλους 

φορείς δορυφορικών δικτύων και παρέχει τις λύσεις επικοινωνίας της απευθείας στον 

πελάτη δια μέσου ενός δικτύου συνεργατών παρόχων υπηρεσιών.  

Καμία από τις ελεγχόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου της Providence δεν 

δραστηριοποιείται στην αγορά για την παροχή υπηρεσιών Comsatcom διεθνώς ή 

στην Κύπρο.   

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών Comsatcom. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Συναλλαγή δεν εγείρει ζητήματα 

ανταγωνισμού όσον αφορά κάθετες πτυχές. Δεν υπάρχει πραγματικός κάθετος 

σύνδεσμος μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Marlink και αυτών των 

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της Providence στην Κύπρο. Καμία από τις 

εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από κεφάλαια που διαχειρίζεται η 

Providence δεν εκτελεί δραστηριότητες ή προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που 

μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικά προϊόντα/υπηρεσίες εισροών για τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης της Marlink ή το αντίστροφο. Ως εκ τούτου, δεν 

υφίσταται κάθετη σχέση μεταξύ των Μερών στην Κύπρο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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 


