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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 3/2022 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.076 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Playtech plc από την Aristocrat Leisure Limited, μέσω της 

Aristocrat (UK) Holdings Limited 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Προεδρεύων 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 21 Ιανουαρίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Δεκεμβρίου 2021, από την εταιρεία Aristocrat 

Leisure Limited (στο εξής η «Aristocrat»), 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 Aristocrat, 

μέσω της Aristocrat (UK) Holdings Limited (στο εξής η «Bidco»), προτίθεται να 

αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Playtech plc (στο εξής η «Playtech» ή ο 

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

1. Η Aristocrat που είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους 

της Αυστραλίας και αποτελεί μία παγκόσμια εταιρεία περιεχομένου και 

τεχνολογίας παιχνιδιών (gaming content and technology) και εκδότη 

παιχνιδιών για κινητά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων, συστημάτων 

διαχείρισης καζίνο και δωρεάν παιχνιδιών για κινητά.  

Η Bidco είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εξ ολοκλήρου 

θυγατρική της Aristocrat, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της 

Αγγλίας και της Ουαλίας για σκοπούς πραγματοποίησης της προτεινόμενης 

πράξης. 

2. Η Playtech που είναι εταιρεία που έχει συσταθεί στη Νήσο του Μαν και είναι 

πάροχος τεχνολογίας που αναπτύσσει πλατφόρμες και περιεχόμενο για την 

παγκόσμια βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Η κύρια δραστηριότητα της 

Playtech είναι η παροχή λογισμικού για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια (supply 

of online gambling software), προσφέροντας λύσεις με προστιθέμενη αξία 

στους κορυφαίους φορείς του κλάδου. Οι μετοχές της Playtech είναι 

εισηγμένες στο premium τμήμα του Επίσημου Καταλόγου (Premium List) και 

είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά εισηγμένων τίτλων 

του χρηματιστηρίου του Λονδίνου (London Stock Exchange’s main market for 

listed securities). 

 

Στις 27 Δεκεμβρίου 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 

7 Ιανουαρίου 2022, 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 17 Ιανουαρίου 2022, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 
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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 μέσω ενός σχεδίου διακανονισμού 

που θα εγκριθεί από το Δικαστήριο (Court-approved scheme of arrangement) μεταξύ 

της Playtech και των μετόχων της Playtech, σύμφωνα με το Mέρος Χ του περί 

Εταιρειών Νόμου της Νήσου του Μαν (στο εξής το «Σχέδιο»).  

Σκοπός του Σχεδίου είναι να γίνει η Bidco κάτοχος του συνόλου του εκδοθέντος και 

προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Playtech. Αυτό πρόκειται να επιτευχθεί μέσω 

της μεταβίβασης των μετοχών της Playtech στην Bidco. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Aristocrat και η Bidco 

διατηρούν το δικαίωμα να υλοποιήσουν την προτεινόμενη πράξη μέσω Προσφοράς 

Εξαγοράς (Takeover Offer), με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της Επιτροπής 

Εξαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Takeover Panel) και των όρων της 

Συμφωνίας Συνεργασίας (Co-operation Agreement) ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 

2021, η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ της Playtech και των Aristocrat και 

Bidco (στο εξής τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»), σχετικά με την προσφορά εξαγοράς του 

συνόλου του εκδοθέντος και προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Playtech. 

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 συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία, η Aristocrat, 

μέσω της Bidco, προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Playtech. 

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 θα έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Aristocrat, μέσω της Bidco. 
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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 Aristocrat παγκόσμια ανήλθε 

περίπου στα €[………]1 και για το έτος 2020, του Στόχου ανήλθε περίπου στα 

€[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της Aristocrat στην Κύπρο κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους 2020 ήταν περίπου €[………]. Ο Στόχος στην Κύπρο 

είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου €[………].   

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. 

Η Aristocrat είναι μια παγκόσμια εταιρεία περιεχομένου και τεχνολογίας παιχνιδιών 

και εκδότης παιχνιδιών για κινητά. Η Aristocrat προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών 

παιγνιομηχανημάτων, συστημάτων διαχείρισης καζίνο και δωρεάν παιχνιδιών για 

κινητά. 

 
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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Η Playtech είναι πάροχος τεχνολογίας που αναπτύσσει πλατφόρμες και περιεχόμενο 

για την παγκόσμια βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Είναι προμηθευτής λογισμικού 

διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που προσφέρει λύσεις προστιθέμενης αξίας στους 

κορυφαίους φορείς του κλάδου. Η Playtech έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό ιστορικό 

ανάπτυξης περιεχομένου, λογισμικού και τεχνολογίας πλατφόρμας, ικανοποιώντας 

τις μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των παικτών και τις βασικές τάσεις του κλάδου, 

καθώς οι παγκόσμιες αγορές έχουν εξελιχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται. 

Λειτουργικά, η Playtech δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς 

κλάδους: (i) τυχερά παιχνίδια από επιχείρηση σε επιχείρηση (business-to-business 

(B2B) gambling), (ii) τυχερά παιχνίδια από επιχείρηση και καταναλωτή (business-to-

consumer (B2C) gambling) και (iii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (financial services). 

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 ορίστηκε ως (α) η αγορά B2B 

κατασκευής/προμήθειας παιγνιομηχανημάτων, (β) η αγορά B2B προμήθεια 

λογισμικού για διαδικτυακά στοιχήματα, (γ) η αγορά B2B προμήθεια συστημάτων 

διαχείρισης καζίνο και (δ) η αγορά ανάπτυξης / έκδοσης παιχνιδιών για κινητά (non-

RMG). Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Aristocrat στην Κύπρο έχει μια επίγεια 

δραστηριότητα (δηλαδή τυχερά παιχνίδια) και μια δραστηριότητα κινητών παιχνιδιών 

(δηλαδή ψηφιακά). 

Αναφορικά με την επίγεια δραστηριότητα της, η Aristocrat δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο σε ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών Κατηγορίας ΙΙΙ (Class III 

electronic gaming machines – στο εξής «Class III EGMs»). Τα Class III EGMs είναι 

τυχερά παιχνίδια που βασίζονται στο πόκερ, όπως κουλοχέρηδες, ρουλέτα, 

μπλακτζάκ κ.λπ. Η Aristocrat δραστηριοποιείται στην πώληση ή τη μίσθωση 

παιγνιομηχανημάτων, καθώς και στο περιεχόμενο των παιγνιομηχανημάτων, στη 

σήμανση και στα εξάρτήματα. 
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Συγκεκριμένα, η Aristocrat δραστηριοποιείται στα ακόλουθα τμήματα της αγοράς 

στην Κύπρο: 

(α) κατασκευή/προμήθεια παιγνιομηχανημάτων, περιεχομένου, σήμανσης και 

εξαρτημάτων B2B, και  

(β) ανάπτυξη/έκδοση παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα (non-RMG) B2C. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Στόχος στην Κύπρο δραστηριοποιείται 

μόνο σε (i) B2B τυχερά παιχνίδια και (ii) χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τόσο B2B 

όσο και B2C). Σημειώνεται ότι, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν έχουν αναλυθεί, 

καθότι έχει συμφωνηθεί από το Στόχο να τις πωλήσει και δεν αποτελούν μέρος της 

παρούσας πράξης. 

Συγκεκριμένα, η Playtech δραστηριοποιείται στα ακόλουθα τμήματα της αγοράς στην 

Κύπρο: 

 

(α) B2B προμήθεια συστημάτων διαχείρισης καζίνο, 

(β) B2B προμήθεια λογισμικού για διαδικτυακά στοιχήματα, 

(γ) B2B χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και 

(δ) B2C χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, οι δραστηριότητες της Aristocrat και της Playtech 

στην Κύπρο δεν αλληλεπικαλύπτονται δεδομένου ότι: 

(i) στις B2B δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών/στοιχημάτων, η Aristocrat 

δραστηριοποιείται σε επίγειες (land-based) δραστηριότητες κατασκευή/προμήθεια 

παιγνιομηχανημάτων, περιεχομένου, σήμανσης και εξαρτημάτων, ενώ η Playtech 

επικεντρώνεται στο διαδικτυακό RMG, 

(ii) στις B2C δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών για κινητά, η Aristocrat δεν 

δραστηριοποιείται στον τομέα των RMG και δραστηριοποιείται μόνο στον τομέα των 

διαδικτυακών B2C δωρεάν παιχνιδιών για κινητά, 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες της 

Aristocrat δεν επικαλύπτονται με τις δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο. 

Συνεπώς δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της 

Aristocrat και του Στόχου στην Κύπρο. 
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Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

κάθετες σχέσεις μεταξύ της Aristocrat και του Στόχου στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, τόσο τα συστήματα διαχείρισης καζίνο (δηλαδή η 

τρίτη αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Playtech στην Κύπρο) όσο και τα 

μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών, παρέχονται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν 

επίγεια καζίνο. Ωστόσο, τα Μέρη δεν θεωρούν ότι πρόκειται για «στενά συνδεδεμένες 

γειτονικές αγορές», καθώς τα δύο προϊόντα δεν αγοράζονται για την ίδια τελική 

χρήση και, ως εκ τούτου, δεν προσφέρουν κοινό σκοπό για τους αντίστοιχους 

πελάτες των Μερών. Ενώ τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών αποτελούν μέρος της 

προσφοράς B2C των επιχειρήσεων που λειτουργούν τα καζίνο, τα εργαλεία 

διαχείρισης καζίνο είναι διοικητικά συστήματα που συντονίζουν όλες τις πτυχές της 

λειτουργίας ενός καζίνο. Δεδομένων αυτών των διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης, 

σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν είναι σύνηθες τα εν λόγω προϊόντα να 

προμηθεύονται από τους πελάτες στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας σύναψης 

συμβάσεων στην Κύπρο και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει προοπτική συνδυασμού 

τους μετά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης.    

Επιπλέον, τα Μέρη δεν θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι συμπληρωματικά μεταξύ 

τους, καθώς η προμήθεια παιγνιομηχανημάτων επικεντρώνεται στην εμπειρία του 

πελάτη, ενώ η προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης καζίνο αφορά τη λειτουργική 

διαχείριση και λειτουργία του καζίνο. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν 

προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα 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 
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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 


