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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 8/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.55 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της UVair European Fueling Services Limited από την World Fuel 

Services,Inc. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 12 Φεβρουαρίου 2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή 20 Δεκεμβρίου 2019, εκ μέρους της World Fuel 

Services, Inc. (εφεξής η «WFS»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος») 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της UVair 

European Fuelling Services Limited (εφεξής η «UVair» ή ο «Στόχος»)  από τη WFS. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η WFS που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της πολιτείας του Τέξας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν 

λόγω εταιρεία είναι μέλος ενός ομίλου εταιρειών, με μητρική την World Fuel 
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Services Corporation, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης.  

Η WFS είναι μια διεθνής εταιρεία υπηρεσιών καυσίμων, που ασχολείται 

κυρίως με τη διανομή καυσίμων και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών στις 

αεροπορικές, θαλάσσιες και μεταφορικές βιομηχανίες.   

Η WFS παρέχει διεθνείς λύσεις προμήθειας αεροπορικών καυσίμων και 

υπηρεσιών σε πελάτες σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων των 

εμπορικών αερογραμμών, μεταφορέων φορτίων, περιφερειακών και 

χαμηλού-κόστους μεταφορέων, αερολιμένων, χειριστών σταθερής βάσης 

(fixed-based operators) («FBO») 1, εταιρικών στόλων, τμηματικών χειριστών 

(fractional operators), ιδιωτικών αεροσκαφών και κυβερνητικών ή 

στρατιωτικών πελατών. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η WFS περιλαμβάνουν τη διαχείριση καυσίμων, 

τη διαχείριση ρίσκου τιμών, υπηρεσίες εδάφους, διεθνείς υπηρεσίες 

αποστολής 24/7, διεθνείς υπηρεσίες σχεδιασμού ταξιδιού, λύσεις πληρωμών 

μέσω κάρτας και σχετικές υπηρεσίες επεξεργασίας και τεχνολογίας. 

Η WFS στην Κύπρο ενεργεί ως αντιπρόσωπος προώθησης στον αερολιμένα 

Λάρνακας και στον αερολιμένα Πάφου για το φυσικό προμηθευτή PPT 

Aviation Services Ltd (εφεξής η «PPT»). H WFS κατέχει 25% του μετοχικού 

κεφαλαίου της PPT, με τη Universal Group for Industry and Finance να 

κατέχει ακόμη 25% και την Petrolina (Holdings) Public Ltd να κατέχει το 

υπόλοιπο 50%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής με 

αρ. 47/20132, οι τρεις μέτοχοι κατέχουν κοινό έλεγχο επί της PPT. 

2. Η εταιρεία UVair European Fueling Services Limited που είναι εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της 

Ιρλανδίας, η οποία δραστηριοποιείται στην προμήθεια αεροπορικών καυσίμων 

ως μεταπωλητής σε αερολιμένες παγκοσμίως.  

 
1 Οι FBO παρέχουν ένα εύρος υπηρεσιών σε πελάτες γενικής αεροπορίας, συγκεκριμένα σε ιδιωτικά / 
εταιρικά αεριωθούμενα, περιλαμβανομένου των υπηρεσιών ανεφοδιασμού.  Οι FBO χειρίζονται μια 
ποικιλία επιχειρηματικών μοντέλων αναλόγως της υποδομής τους.  Οι FBO που έχουν τις δικές τους 
δεξαμενές μεταφοράς ή δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων θα αποκτούν τα αεροπορικά τους καύσιμα 
από φυσικούς προμηθευτές και θα αποκτούν τον τίτλο του προϊόντος μέσα στη δεξαμενή μεταφοράς ή 
τη δεξαμενή αποθήκευσης.  Οι FBO χωρίς τις δεξαμενές μεταφοράς ή αποθήκευσης θα 
χρησιμοποιήσουν τους προμηθευτές εντός των αεροπλάνων με τον τίτλο να περνά στον FBO, μετά στον 
μεταπωλητή, και μετά στον πελάτη στο ακροπτερύγιο (wingtip).  Οι FBO πραγματοποιούν πωλήσεις 
απευθείας στους πελάτες ή μέσω μεταπωλητών. 
2
 Απόφαση Επιτροπής με αρ. 47/2013 και ημερομηνία 6/8/2013 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης 
αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας PPT Aviation Services Ltd από την 
εταιρεία World Fuel Services Europe Ltd. 



3 

 

Η UVair παρέχει πιστωτικές και ασφαλείς υπηρεσίες καυσίμων 

αεριωθούμενων μέσω ενός συμβατικού προγράμματος.  Ως μέρος αυτού του 

προγράμματος, η UVair εκδίδει σε πελάτες την «Κάρτα Τροφοδοσίας» 

(‘Fuelling Card’) UVair. Η «Κάρτα Τροφοδοσίας» UVair ουσιαστικά αποτελεί 

κάρτα η οποία επιτρέπει τους πελάτες να μπορούν να αγοράζουν καύσιμα σε 

φθηνότερη τιμή από αυτήν που θα λάμβαναν εάν θα πλήρωναν για τα 

αεροπορικά καύσιμα σε μετρητά / με πιστωτική κάρτα.   

Η UVair συνεργάζεται με αρκετούς FBO.  Αυτοί οι FBO, υπό τη στήριξη της 

UVair αποδέχονται την Κάρτα Τροφοδοσίας UVair και η UVair παρέχει προς 

αυτούς τους FBO υπηρεσίες υποστήριξης, πωλήσεων και προώθησης καθώς 

επίσης και εγγυήσεις πληρωμών σε όλες τις συναλλαγές με τη UVair. 

Η UVair είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Universal. Η Universal Weather and 

Aviation, Inc. (εφεξής η «Universal») αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Τέξας, των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής, η οποία παρέχει υπηρεσίες για την αεροπορική βιομηχανία, που 

περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και προγραμματισμό διεθνών πτήσεων, 

ενημερώσεις καιρού, προγράμματα ανεφοδιασμού, επίγεια εξυπηρέτηση 

αεροσκαφών, και αεροπορικής ασφάλειας.   

Στις 23 Δεκεμβρίου 2019, 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 3 Ιανουαρίου 2020, 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 10 Φεβρουαρίου 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: 
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Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνία Αγοράς 

(Purchase Agreement), (εφεξής η «Συμφωνία»)  ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2019. 

Βάσει της παραγράφου 2.1 της Συμφωνίας, η WFS θα αποκτήσει το εκδοθέν και το 

υπολειπόμενο μετοχικό κεφαλαίο της UVair.  

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 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 

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

μόνιμης βάσης του Στόχου, σε αποκλειστικό έλεγχο της από την WFS. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2018 

του Ομίλου WFS ανήλθε γύρω στα €[………]3. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών του Στόχου για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω στα €[………]. Στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Όμιλος WFS όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου WFS στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό 

έτος 2018 ανήλθε γύρω στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών του Στόχου στην 

Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω στις €[………]. 

 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. 

 
3 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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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. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η WFS περιλαμβάνουν τη διαχείριση καυσίμων, τη 

διαχείριση ρίσκου τιμών, υπηρεσίες εδάφους, διεθνείς υπηρεσίες αποστολής 24/7, 

διεθνείς υπηρεσίες σχεδιασμού ταξιδιού, λύσεις πληρωμών μέσω κάρτας και σχετικές 

υπηρεσίες επεξεργασίας και τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η WFS προμηθεύει καύσιμα με τους 

ακόλουθους τρόπους: 

(i) Προμηθευτής προς το αεροπλάνο (Into-plane supplier) 

Ως προμηθευτής προς το αεροπλάνο, η WFS χρησιμοποιεί τη δική της φυσική 

υποδομή (ήτοι δεξαμενές καυσίμων, βυτιοφόρα και αγωγούς), [………]. 

(ii) Διεκπεραιωτής (Throughputter) 

Ως διεκπεραιωτής, τα καύσιμα που ανήκουν στην WFS τοποθετούνται μέσω της 

υποδομής υπό μια συμφωνία με τον/τους ιδιοκτήτη/ες. Ως μέρος αυτής της 

συμφωνίας, ο χειριστής της φυσικής υποδομής, μεταφέρει τα καύσιμα στο 

αεροσκάφος. Σε πολλούς αερολιμένες, οι διεκπεραιωτές εξασφαλίζουν πρόσβαση 

στη φυσική υποδομή υπό την Οδηγία του Συμβουλίου 96/67/ΕΚ της 15ης Οκτωβρίου 

1996 για την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της 

Κοινότητας. 

(iii) Μεταπωλητής (Reseller) 

Ως μεταπωλητής, η WFS αγοράζει καύσιμα από τον/τους φυσικό/ούς προμηθευτή/ές 

ή FBO, ο οποίος μεταφέρει με φυσικό τρόπο τα καύσιμα στο αεροσκάφος, με τον 

τίτλο να μεταβιβάζεται από τον φυσικό προμηθευτή / FBO προς τον μεταπωλητή στο 

ακροπτερύγιο (wingtip) του πελάτη. Οι μεταπωλητές δεν έχουν καμιά φυσική 

παρουσία στους αερολιμένες όπου διευθετούν για την προμήθεια των πελατών 

τους4. 

Η κύρια επιχείρηση της UVair είναι η διεθνής προμήθεια αεροπορικών καυσίμων ως 

μεταπωλητής.   

 
4 Η εξαίρεση είναι όταν ένας φυσικός προμηθευτής δεν έχει επιλογή από του να προμηθεύει ένα πελάτη 
στη βάση μεταπώλησης λόγω της απαίτησης να αντλήσει καύσιμα από ένα FBO. 
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Η UVair παρέχει πιστωτικές και ασφαλείς υπηρεσίες καυσίμων αεριωθούμενων μέσω 

ενός συμβατικού προγράμματος.  Ως μέρος αυτού του προγράμματος, η UVair 

εκδίδει σε πελάτες την «Κάρτα Τροφοδοσίας» (‘Fuelling Card’) UVair. Η «Κάρτα 

Τροφοδοσίας» UVair ουσιαστικά αποτελεί κάρτα η οποία επιτρέπει τους πελάτες να 

μπορούν να αγοράζουν καύσιμα σε φθηνότερη τιμή από αυτήν που θα λάμβαναν εάν 

θα πλήρωναν για τα αεροπορικά καύσιμα σε μετρητά / με πιστωτική κάρτα.   

Η UVair συνεργάζεται με αρκετούς FBO. Αυτοί οι FBO, υπό τη στήριξη της UVair 

αποδέχονται την Κάρτα Τροφοδοσίας UVair και η UVair παρέχει προς αυτούς τους 

FBO υπηρεσίες υποστήριξης, πωλήσεων και προώθησης καθώς επίσης και 

εγγυήσεις πληρωμών σε όλες τις συναλλαγές με τη UVair. 

H UVair είναι ενεργή στην Κύπρο μόνο ως μεταπωλητής στον διεθνές αερολιμένα 

Λάρνακας και στον διεθνές αερολιμένα Πάφου.  Η UVair διεξάγει την επιχείρησή της 

ως μεταπωλητής δια μέσου των [………]. 

Η Επιτροπή,  όρισε τη σχετική αγορά για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως την αγορά της λιανικής διανομής αεροπορικών καυσίμων, χωρίς 

να είναι αναγκαίο να διαχωριστεί περαιτέρω καθότι δεν διαφοροποιείται το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής5  προχώρησε στην υιοθέτηση της άποψης για τον περιορισμό της 

γεωγραφικής αγοράς ανά αερολιμένα. Εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας λειτουργούν δύο αερολιμένες. Ο αερολιμένας Λάρνακας και  ο 

αερολιμένας Πάφου. 

Η Υπηρεσία με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για την 

σχετική αγορά της λιανικής διανομής αεροπορικών καυσίμων, η γεωγραφική αγορά 

είναι αυτή του αερολιμένα Λάρνακας και του αερολιμένα Πάφου. 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, θα πρέπει η Επιτροπή να 

διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15%. 

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, οι εκτιμήσεις του συνολικού όγκου της αγοράς 

λιανικής προμήθειας αεροπορικών καυσίμων έχουν ως ακολούθως: 

 
5 Δείτε, για παράδειγμα, Υπόθεση M.7387 – BP / Statoil fuel and retail aviation; Υπόθεση COMP/M.5880 
– Shell / Topaz / JV; Υπόθεση COMP/M.5422 – Statoilhydro / ST1 / ST1 Avifuels; Υπόθεση 
COMP/M.5005 – GALP Energia / ExxonMobil Iberia; Υπόθεση COMP/M.7965 – World Fuel Services 
Corporation / Certain aviation fuels assets belonging to Exxon. 
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Αερολιμένας Γαλόνια ΗΠΑ («USG»)  

Λάρνακα Περίπου 68,7 εκατομμύρια  

Πάφος Περίπου 34,3 εκατομμύρια  

Συνολικά Περίπου 103 εκατομμύρια  

 

WFS  

Η WFS προμήθευσε [………] στον αερολιμένα Λάρνακας και [………] στο στον 

αερολιμένα Πάφου. Επομένως, το μερίδιο αγοράς της WFS στη γεωγραφική αγορά 

του αερολιμένα Λάρνακας ανέρχεται στο [40-50%] και στον αερολιμένα Πάφου στο 

[30-40%]. 

UVair 

 H UVair προμήθευσε [………] στον αερολιμένα Λάρνακας και [………] στον 

αερολιμένα Πάφου. Επομένως, το μερίδιο αγοράς της UVair στη γεωγραφική αγορά 

του αερολιμένα Λάρνακας ανέρχεται στο [0-5%] και στον αερολιμένα Πάφου στο [0-

5%]. 

Το συνδυασμένο μερίδιο της αγοράστριας μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 

θα ανέλθει στον αερολιμένα Λάρνακας στο [40-50%] και στον αερολιμένα Πάφου στο 

[30-40%]. 

Με βάση τα πιο πάνω, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών 

σχετική αγορά της λιανικής προμήθειας αεροπορικών καυσίμων υπερβαίνει του 

ορίου του 15% που καθορίζει η παράγραφος 1(α) του Παραρτήματος Ι του Νόμου, 

και ως εκ τούτου προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς το συμβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά στην πιο πάνω επηρεαζόμενη αγορά, στη βάση του 

άρθρου 19 του Νόμου. 

Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κοινοποιηθείσας πράξης 

συγκέντρωσης, άντλησε επίσης καθοδήγηση από τις Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του 
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Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων6 (στο εξής οι 

«Κατευθυντήριες γραμμές»). 

Αναφορικά με τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόμενες 

αγορές, η Επιτροπή σημειώνει ότι ενώ η αγοράστρια κατέχει ένα [………] μερίδιο 

αγοράς, [40-50]% στον αερολιμένα Λάρνακας και [30-40]% στον αερολιμένα Πάφου, 

ο Στόχος κατέχει ένα [………] ποσοστό, ήτοι [0-5]% στον αερολιμένα Λάρνακας και 

[0-5]% στον αερολιμένα Πάφου. 

Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική δύναμη, η WFS είναι μέλος ενός ομίλου 

εταιρειών, με μητρική την World Fuel Services Corporation, η οποία είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

για το οικονομικό έτος 2018 του Ομίλου WFS ανήλθε γύρω στα €[………]. Ο 

συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Στόχου για το οικονομικό έτος 2018, 

ανήλθε γύρω στα €[………]. 

Η προτεινόμενη πράξη δε φαίνεται από τα στοιχεία της κοινοποίησης ότι θα αλλάξει 

την υφιστάμενη δυναμική, όπου η WFS ανταγωνίζεται για να προσφέρει προμήθεια 

καυσίμων σε Λάρνακα και Πάφο.  Η WFS δεν είναι ο μόνος προμηθευτής στον 

αερολιμένα Λάρνακας ή Πάφου και αντιμετωπίζει σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης ισχυρό ανταγωνισμό και στους δύο αερολιμένες από την Air BP, ενώ η 

ΕΚΟ είναι επίσης παρούσα ως διεκπεραιωτής στον αερολιμένα Λάρνακας και στον 

αερολιμένα Πάφου· 

Τα εμπόδια εισόδου για να γίνει κάποιος μεταπωλητής σε έναν αερολιμένα είναι 

σύμφωνα με την υπόχρεα προς κοινοποίηση, πολύ χαμηλά: 

α) ο νεοεισερχόμενος μεταπωλητής απλά πρέπει να διαθέσει εγγυητική επιστολή 

(letter of credit) με ένα ή περισσότερους φυσικούς προμηθευτές που 

δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο· 

β) οι μεταπωλητές δεν έχουν φυσική (ούτε καν λιανική) παρουσία στους αερολιμένες 

τους οποίους προμηθεύουν, επομένως δεν υπάρχουν μη ανακτήσιμες δαπάνες ή 

φυσικοί περιορισμοί· 

γ) ο καθιερωμένοι μεταπωλητές τελούν υπό τη συνεχόμενη απειλή να κρατήσουν τις 

τιμές τους ελκυστικές για να μην απωλέσουν εργασίες υπέρ κάποιου εκ των 

ανταγωνιστών μεταπωλητών που ήδη εγκαθιδρύθηκαν για να προμηθεύουν όλους 

τους αερολιμένες όπου τα συγχωνευόμενα μέλη παρουσιάζουν επικάλυψη. 

 
6 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 

Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 

31/03). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η προτεινόμενη πράξη παρόλη 

την οριζόντια επικάλυψη δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε ανησυχία για τον 

ανταγωνισμό στις υπό εξέταση αγορές στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση ή άλλη σχέση 

μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου 

στις εν λόγω 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 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 


