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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της SIA S.p.A. από την FSIA Investimenti S.r.l. 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Προεδρεύων 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 6 Σεπτεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 5/7/2019, από τις εταιρείες CDP Equity S.p.A. 

(στο εξής η «CDP Equity») και FSIA Investimenti S.r.l. (στο εξής η «FSIA»), 

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 FSIA θα 

αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της SIA S.p.A. (στο εξής η «SIA» ή η «Επιχείρηση 

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

1. Η FSIA που είναι επενδυτική εταιρεία χαρτοφυλακίου και ελέγχεται από κοινού 

από την Casa Depositi e Prestiti S.p.A, (στο εξής η «CDP»)  και την Poste 

Italiane S.p.A., (στο εξής η «POSTE»), οι οποίες έχουν (έμμεση) συμμετοχή στην 

FSIA ύψους 70% και 30% αντίστοιχα. Η CDP ασκεί έλεγχο επί της FSIA μέσω 

της FSI Investimenti S.p.A., η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την CDP 

Equity S.p.A (στο εξής η «CDP Equity»), ιθύνουσα εταιρεία της CDP. Η CDP και 

η Poste έχουν συμφωνία μετόχων όπου συμφωνούν για θέματα αναφορικά με τη 

διακυβέρνηση της FSIA. Δυνάμει αυτού, η CDP και η Poste έχουν κοινό έλεγχο 

επί της FSIA. 

 

Η FSIA κατέχει το 49,48% των μετοχών της SIA. Η FSIA λειτουργεί ως εταιρεία, 

μέσω της οποίας η CDP και η POSTE διαχειρίζονται το μετοχικό τους κεφάλαιο 

στην Επιχείρηση Στόχο. Ο κύκλος εργασιών της προκύπτει αποκλειστικά από 

μερίσματα που είναι αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων διαχείρισης. 

 

2. H CDP που είναι όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς 

της οικονομίας. Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω η CDP μέσω εταιρειών του 

ομίλου κατέχει το 70% της FSIA. 

 

Το 82,77% του μετοχικού κεφαλαίου της  CDP κατέχεται από  το Υπουργείο 

Οικονομικών της Ιταλίας (στο εξής το «ΥπΟικ»). Η οργάνωση και η διακυβέρνηση 

της CDP υπόκεινται σε σημαντικές ιδιαιτερότητες υπό το πρίσμα των ειδικών 

οργανωτικών και λογιστικών συστημάτων που θέσπισε ο Ιταλός νομοθέτης. 

Ειδικότερα, ενώ αναγνωρίζεται ότι το ΥπΟικ ασκεί εξουσίες σχετικά με την 

πολιτική και την εποπτεία της εταιρείας, η Ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού1 

διαπίστωσε ότι, όσον αφορά τις μετοχές της CDP, η CDP γενικά αποτελεί 

αυτόνομη οικονομική οντότητα και δεν ελέγχεται από το ΥπΟικ2. 

3. Η POSTE που είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου της Poste Italiane Group και 

ελέγχεται από το ΥπΟικ τόσο άμεσα (μέσω της άμεσης κατοχής του 29,26% των 

μετοχών της Poste) όσο και έμμεσα (μέσω της συμμετοχής 35% της CDP στην 

Poste, η οποία θεωρείται de facto ελεγχόμενη από το ΥπΟικ). 

 
1 Ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπόθεση C11786, 9 Οκτωβρίου 2012. Ιταλική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, υπόθεση C11765, 27 Σεπτεμβρίου 2012. 
2 Εξαίρεση αποτέλεσε η συμμετοχή της στην Poste Italiane S.p.A. και στην ENI S.p.A. Ιταλική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, υπόθεση C12073, 11 Ιανουαρίου 2017. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόθεση COMP / 
39.315, 29 Σεπτεμβρίου 2010. 
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Ο Όμιλος Poste Italiane δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 

Ταχυδρομείο, Δέματα και Διανομή, Πληρωμές, Κινητές και Ψηφιακές, 

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες. 

4. Η SIA που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Ιταλία και ασχολείται με το 

σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και 

υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις και 

για το δημόσιο, στους τομείς των πληρωμών, των καρτών, των υπηρεσιών 

δικτύου και των κεφαλαιαγορών. Το μετοχικό κεφάλαιο της SIA κατέχεται από τις 

κάτωθι εταιρείες: 

 FSIA 49,48% 

 F2i Reti Logiche S.r.l 17,05%, 

 Orrizzonte Infrastrutture Technologiche S.r.l 8,64%, 

 Banco BPM 4,82%, 

 Intesa Sanpaolo S.p.A 3,97%,  

 UniCredit S.p.A 3,97%, 

 Mediolanum 2,85%, 

 Deutsche Bank 2,58% 

 Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της SIA κατέχεται από άλλους 

μειοψηφούντες μετόχους και από τη διοίκηση. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη σημειώνουν ότι η FSIA, η F2i και η Orizzonte είχαν 

συμφωνήσει σχετικά με τη διακυβέρνηση της SIA και για ορισμένες πρόνοιες 

εξόδου μέσω μιας συμφωνίας μετόχων, η οποία καθιέρωσε επίσης τον κοινό 

έλεγχο από τις FSIA και F2i επί της SIA. Η εν λόγω συμφωνία μετόχων έληξε 

τον Μάιο του 2019 (μετά την επίδοση ειδοποίησης τερματισμού από την FSIA 

στις 23 Νοεμβρίου 2017). 

Στις 8/7/2019, ο 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 9/8/2019, 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 4/9/2019, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς 
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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 των ακόλουθων 

συμφωνιών: 

1) Συμφωνία ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019 μεταξύ της Intesa Sanpaolo S.p.A και 

της UniCredit S.p.A αφενός, και της FSIA αφετέρου, σχετικά με την άσκηση 

από την τελευταία δικαιώματος αγοράς (purchase option) επί των μετοχών 

των δύο πρώτων, σύμφωνα με την συμφωνία μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 

2013 σε σχέση με την Επιχείρηση Στόχο,  

2) Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 27 Μαΐου 2019, 

μεταξύ των F2I Reti Logiche S.r.l., CDP Equity και FSI Investimenti S.p.A. 

σχετικά με την Επιχείρηση Στόχο,  

3) Συμφωνία Πώλησης και Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 27 Μαΐου 2019, 

μεταξύ των Orrizzonte Infrastrutture Technologiche S.r.l και CDP Equity 

σχετικά με την Επιχείρηση Στόχο.  

Στη βάση των πιο πάνω Συμφωνιών, μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 

συναλλαγής, η FSIA θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο στη SIA στο 57,4%, μέσω 

της άσκησης δικαιώματος αγοράς (purchase option) των μετοχών που κατέχουν οι 

Intesa και η UniCredit. Ταυτόχρονα, η CDP Equity θα αποκτήσει απευθείας τις 

μετοχές της F2i (17,05% των μετοχών) και της Orizzonte (8,64% των μετοχών). Ως 

αποτέλεσμα, η CDP Equity θα κατέχει άμεση συμμετοχή 25,69% στη SIA. Αυτή η 

άμεση συμμετοχή της CDP Equity στην Επιχείρηση Στόχο θα συνυπάρχει μαζί με την 

έμμεση συμμετοχή της (μέσω της FSIA) στην Επιχείρηση Στόχο. 

 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στη βάσει των Συμφωνιών, η FSIA θα 

αποκτήσει τον έλεγχο της SIA. Ο έλεγχος αυτός θα επιτευχθεί καθώς η FSIA θα 

αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών της Επιχείρησης Στόχου και μετά την 
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υλοποίηση της συναλλαγής θα έχει τη δυνατότητα καθοριστικού ελέγχου επί της SIA. 

Ειδικότερα, η FSIA θα κατέχει πάνω από 51% του μετοχικού κεφαλαίου της SIA και 

σύμφωνα με το άρθρο 19(α) του καταστατικού της SIA, θα δικαιούται να διορίζει 9 

από τα 11 μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα 2 μέλη θα επιλέγονται 

από κατάλογο που ψηφίζει η μειοψηφία των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 19 (β) 

του καταστατικού.  

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω και μετά την έξοδο της F2i θα υπάρξει μεταβολή στην 

άσκηση ελέγχου επί της SIA, δηλαδή από την άσκηση κοινού ελέγχου που ασκούν η 

F2i και η FSIA επί της SIA στην άσκηση αποκλειστικού ελέγχου από την FSIA.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου της  SIA από την FSIA. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2018 της CDP ανήλθε στα €[………]3, της POSTE στα €[………] και της SIA ανήλθε 

στα €[………]. 

 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο οι Αγοράστριες όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

άνω των €3.500.000 εκατομμυρίων. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο της CDP για το 

οικονομικό έτος 2018 ανήλθε γύρω στα €[………] (από ανάπτυξη λογισμικού και 

σύνταξη τεχνικών εγγράφων σχετικά με ναυτιλιακές επιχειρήσεις, παροχή βαλβίδων 

ασφαλείας, υπεράκτιες δραστηριότητές γεώτρησης), της POSTE ανήλθε γύρω στις 

€[………] (από ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δεμάτων) και της SIA ανήλθε 

 
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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γύρω στις €[………] (από δραστηριότητες επεξεργασίας σχετικά με εκδότες καρτών 

και υπηρεσίες δικτύου).  

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 μιας 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. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την 

ανταγωνιστική 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 αγοράστρια εταιρεία CDP δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της οικονομίας 

που αφορούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα υποδομών, ενέργειας, ακινήτων και 

υπηρεσιών όπως την ανάπτυξη λογισμικού, πληρωμές, χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες.  

 

Η αγοράστρια εταιρεία POSTE δραστηριοποιείται στην παροχή ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, διανομή δεμάτων, πληρωμές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

ασφαλιστικές υπηρεσίες. 

 

Η SIA δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση 

τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κεντρικές 

τράπεζες, επιχειρήσεις και το δημόσιο, στους τομείς των πληρωμών, των καρτών, 

των υπηρεσιών δικτύου και των κεφαλαιαγορών. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης και σχετική νομολογία4, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της 

 
4 Case COMP/M.4316 Atos Origin/Banksys/BCC, paragraph 17; Case COMP/M.4814 AIB/FDC/JV, 
paragraph 16; COMP/M.7241 - ADVENT INTERNATIONAL/ BAIN CAPITAL INVESTORS/ NETS 
HOLDING, para 31; and Case COMP/M.5968 Advent/Bain Capital/RBS WorldPay, paragraph 12. In 
such decisions the Commission has confirmed that acquiring processing and issuing processing should 
be regarded as different segments due mainly to the nature of the services provided, the pricing 
structure, the regulatory framework and the competitive landscape, COMP/M.7241 - ADVENT 
INTERNATIONAL/ BAIN CAPITAL INVESTORS/ NETS HOLDING, para 32, COMP/M.7950 – EGB/BP, 
para 28, COMP/M.4316, 29/09/2006 – Atos Origin/Banksys/BCC, para 26-27. 
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παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά όρισε την παροχή υπηρεσιών 

επεξεργασίας συναλλαγών σχετικά με εκδότες (Issuing market). Ως γεωγραφική 

αγορά ορίστηκε η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Όπως αναφέρουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης, δεν υπάρχουν οριζόντιες επικαλύψεις, ή κάθετη σχέση ή 

οποιαδήποτε άλλη σχέση στην Κυπριακή Δημοκρατία στη σχετική αγορά μεταξύ της 

Επιχείρησης Στόχο και των αγοραστριών εταιρειών CDP και POSTE.  

Ο κύκλος εργασιών της CDP στην Κύπρο, προέρχεται από την ανάπτυξη λογισμικού 

και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με ναυτιλιακές επιχειρήσεις, την 

παροχή βαλβίδων ασφαλείας, από υπεράκτιες δραστηριότητες γεώτρησης. 

 

Ο κύκλος εργασιών της POSTE στην Κύπρο, προέρχεται από ταχυδρομικές 

υπηρεσίες και υπηρεσίες δεμάτων (mail exchange and parcel services) τις οποίες 

παρείχε η ίδια στην Ιταλία εκ μέρους κυπριακών ταχυδρομικών εταιρειών.  

Όπως έχουν αναφέρει τα εμπλεκόμενα μέρη, ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης 

Στόχου στην Κύπρο, προέρχεται κυρίως από  την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας 

συναλλαγών σχετικά με Εκδότες (Issuing market) και υπηρεσιών δικτύου. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τις 

απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

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

συγκέντρωση δεν υπάρχουν οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις, ούτε και προκύπτουν 

κάθετες ή γειτονικές σχέσεις και ως εκ τούτου 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 τον 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. 
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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.   

 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  
Προεδρεύων της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


