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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 9/2021 

           Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.005 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών Simon & Schuster, Inc. και Simon & Schuster (UK) 

Ltd από την Bertelsmann SE & Co. KGaA, μέσω της Penguin Random House 

LLC 

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: 16 Φεβρουαρίου 2021                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Ιανουαρίου 2021, εκ μέρους της εταιρείας 

Bertelsmann SE & Co. KGaA (στο εξής η «Bertelsmann»), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 

2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση βάσει της οποίας η Bertelsmann, θα 

αποκτήσει το σύνολο  του μετοχικού κεφαλαίου της Simon & Schuster, Inc. και της 

Simon & Schuster (UK) Limited, οι οποίες είναι θυγατρικών της ViacomCBS (στο 

εξής οι «S&S»), μέσω της Penguin Random House LLC (στο εξής η «Penguin»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Bertelsmann που αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω 

εταιρεία αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου Bertelsmann, ένα διεθνές 

όμιλο μέσων ενημέρωσης, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 

μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, στις εμπορικές 

εκδόσεις, στις εκδόσεις περιοδικών, στη διαχείριση μουσικών δικαιωμάτων, 

στην παροχή υπηρεσιών και στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η 

Bertelsmann είναι δομημένη σε οκτώ τμήματα: 

 Εκδόσεις: Το τμήμα Penguin Random House (στο εξής το «PRH») της 

Bertelsmann αποτελεί ένα εκδότη βιβλίων με διεθνείς δραστηριότητες με έδρα 

τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος εκδίδει, πωλεί και διανέμει έντυπα 

βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία και ηχητικά βιβλία.  

 Ραδιοτηλεοπτική Μετάδοση: Ο Όμιλος RTL είναι μια επιχείρηση 

ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, περιεχομένου και ψηφιακού περιεχομένου, με 

συμφέροντα σε 60 τηλεοπτικά κανάλια, 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και στη 

παραγωγή περιεχομένου σε όλο τον κόσμο· 

 Περιοδικά: η Gruner + Jahr εκπροσωπείται σε περισσότερες από 20 

χώρες με περισσότερα από 500 περιοδικά και ψηφιακές επιχειρήσεις· 

 Μουσική: η BMG είναι ένας διεθνής όμιλος που διαχειρίζεται δικαιώματα 

δημοσίευσης μουσικής και δικαιώματα ηχογράφησης· 

 Υπηρεσίες: η Arvato αναπτύσσει και εφαρμόζει λύσεις για 

επιχειρηματικές διαδικασίες που συμπεριλαμβάνουν τη διαχείριση 

πελατειακών σχέσεων, τη διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, 

χρηματοοικονομικές λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής·  

 Εκτύπωση: Ο Όμιλος Bertelsmann Printing περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες εκτύπωσης με κυλινδροχαλκογραφία και γκραβούρα (offset 

and gravure printing) της Bertelsmann. Περιλαμβάνει επίσης τον ΄Όμιλο RTV 

Media, την πάροχο δημιουργικών υπηρεσιών MBS και την παραγωγό 

ψηφιακών μέσων αποθήκευσης δεδομένων Sonopress· 

 Εκπαίδευση: Ο Όμιλος Bertelsmann Education περιλαμβάνει τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Bertelsmann. Η παροχή ψηφιακής 

εκπαίδευσης και υπηρεσιών επικεντρώνεται στους τομείς της υγείας και της 

τεχνολογίας· και 
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 Επιχειρηματικό Κεφάλαιο: η Bertelsmann Investments περιλαμβάνει τις 

παγκόσμιες επενδύσεις της Bertelsmann σε νεοφυείς επιχειρήσεις.  

Το 80,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Bertelsmann κατέχεται έμμεσα από 

ιδρύματα (Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn Stiftung, BVG-Stiftung) και 

19,1% κατέχεται έμμεσα από την οικογένεια Mohn. Η Bertelsmann 

Verwaltungsgesellschaft (BVG) ελέγχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στη 

Γενική Συνέλευση. 

2. Η Penguin που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην 

Bertelsmann και αποτελεί το τμήμα εκδόσεων του ομίλου. Mετά την εφαρμογή 

της προτεινόμενης πράξης, οι S&S θα αποτελεί μέρος του τμήματος PRH. 

3. Η Simon & Schuster Inc αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους Νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Simon & Schuster 

(UK) Limited αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Οι S&S, η επιχείρηση εκδόσεων της ViacomCBS Inc, είναι εκδότης βιβλίων 

εμπορίου μεσαίου μεγέθους που εκδίδει, πωλεί και διανέμει έντυπα βιβλία, 

ηλεκτρονικά βιβλία και ηχητικά βιβλία κυρίως στις ΗΠΑ. Οι περιορισμένες 

δραστηριότητες των S&S εκτός των ΗΠΑ συνίστανται κυρίως στην έκδοση και 

διανομή βιβλίων Αγγλικής γλώσσας (και ορισμένων βιβλίων στην Ισπανική 

γλώσσα) πρωτίστως σε Αγγλόφωνες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και 

την Αυστραλία. Οι S&S επίσης πραγματοποιούν περιστασιακές πωλήσεις 

βιβλίων σε μη-Αγγλόφωνες χώρες. 

Στις 22 Ιανουαρίου 2021, η 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 Φεβρουαρίου 2021, 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 12 Φεβρουαρίου 2021, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών  (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2020, μεταξύ, 

αφενός, της Penguin (ως ο αγοραστής) και της ViacomCBS (ως ο πωλητής). 

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών, η Penguin θα αποκτήσει το 100% των 

μετοχών της Simon & Schuster, Inc. και της Simon & Schuster (UK) Limited, δύο 

θυγατρικών της ViacomCBS. 

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 και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης των S&S, καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος τους από τη Bertelsmann, 

μέσω της Penguin. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Bertelsmann ανήλθε στο ποσό 

των €18,023 εκατομμυρίων και των S&S στα €[………]1 . O κύκλος εργασιών της 

Bertelsmann στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε στο 

ποσό των €[………]. O κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας από τις S&S ανήλθε στο ποσό των €[………]. 

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 

 
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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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 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 συμβατότητας 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 Bertelsmann είναι ένας διεθνές όμιλος μέσων ενημέρωσης. Το τμήμα PRH 

(Penguin) της Bertelsmann δραστηριοποιείται ως εκδότης έντυπων βιβλίων, 

ηχητικών βιβλίων και ηλεκτρονικών βιβλίων σε διάφορες χώρες και σε διάφορες 

γλώσσες. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες εφοδιαστικής υποστήριξης και διανομής σε 

άλλους εκδότες, ενώ τμήμα του Bertelsmann Printing Group προσφέρει υπηρεσίες 

εκτύπωσης βιβλίων σε άλλους εκδότες.  

Στην Κύπρο, οι σχετικές δραστηριότητες της Bertelsmann αφορούν την πώληση 

βιβλίων σε χονδρικό επίπεδο σε διανομείς και λιανοπωλητές, κυρίως βιβλία στην 

Aγγλική γλώσσα τα οποία εξάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.  

Σημειώνεται ότι η PRH αγοράζει δικαιώματα έκδοσης από συγγραφείς ή εκδότες με 

έδρα τη Κύπρο πολύ σπάνια (η PRH έχει συνάψει [………]). Η PRH μερικές φορές 

πωλεί δικαιώματα μετάφρασης των βιβλίων της σε μεταφραστικούς εκδότες που 

εδρεύουν στην Κύπρο, αλλά αυτή η δραστηριότητα είναι επίσης μικρή. Η PRH δεν 

παρέχει τοπικές υπηρεσίες εφοδιαστικής υποστήριξης και διανομής σε άλλους 

εκδότες με έδρα την Κύπρο και το τμήμα του Bertelsmann Printing Group δεν πωλεί 

υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων σε εκδότες με έδρα την Κύπρο.  

Οι S&S είναι εκδότες έντυπων βιβλίων, ηχητικών βιβλίων και ηλεκτρονικών βιβλίων, 

με σαφή εστίαση στα βιβλία στην Αγγλική γλώσσα. Το επίκεντρο των 

δραστηριοτήτων τους είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με ορισμένες εκδοτικές 

δραστηριότητές τους να πραγματοποιούνται και σε άλλες Αγγλόφωνες χώρες όπως ο 

Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.  

Στην Κύπρο, η μοναδική δραστηριότητα των S&S είναι η πώληση (εξαγωγή) βιβλίων 

σε χονδρικό επίπεδο Οι πωλήσεις αυτές αφορούσαν βιβλία στην Αγγλική γλώσσα και 

σε πολύ μικρό βαθμό βιβλία Ισπανικής γλώσσας.  
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Οι S&S δεν εκδίδουν βιβλία συγγραφέων με έδρα τη Κύπρο, ούτε έχει άλλες 

δραστηριότητες στην Κύπρο (π.χ. υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων ή υπηρεσίες 

διανομής σε εκδότες με έδρα τη Κύπρο). 

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

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά χονδρικής 

πώλησης βιβλίων στην Αγγλική γλώσσα. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η  

γεωγραφική αγορά για την εν λόγω σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι η 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, στην προτεινόμενη συγκέντρωση δεν προκύπτουν 

κάθετες σχέσεις στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων επικαλύπτονται στη σχετική αγορά χονδρικής πώλησης βιβλίων στα 

αγγλικά, στην Κύπρο. 

Κατά το οικονομικό έτος 2019, η Penguin πραγματοποίησε πωλήσεις περίπου 

€[………] από την πώληση βιβλίων στην Αγγλική γλώσσα σε διανομείς στην Κύπρο. 

Κατά το ίδιο έτος, οι S&S πραγματοποίησαν πωλήσεις περίπου €[………] από την 

πώληση βιβλίων στην Αγγλική γλώσσα σε διανομείς στην Κύπρο. 

Τα Μέρη αναφέρουν στην κοινοποίηση ότι δεν κατέχουν εσωτερικές εκτιμήσεις και 

επιπλέον δεν γνωρίζουν καμία τρίτη πηγή για το συνολικό ποσό των πωλήσεων ή 

των μεριδίων αγοράς των εκδοτών σχετικά με την πώληση βιβλίων στην Αγγλική 

γλώσσα σε διανομείς στην Κύπρο.  

Η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αξία 

εισαγωγών βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού (όπως φυλλάδια, έντυπα μουσικής και 

άλλα έντυπα) ανά χώρα εξαγωγής. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός 

των εισαγωγών βιβλίων σε συνάρτηση με άλλα έντυπα προϊόντα και δεν υπάρχει 

διαχωρισμός ανά γλώσσα, αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

άμεσα για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές βιβλίων στην Αγγλική 

γλώσσα. Ως αναφέρει η κοινοποίηση ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι 

εισαγωγές βιβλίων και άλλων έντυπων προϊόντων από το ΗΒ και τις ΗΠΑ (που 

πιθανότατα είναι κυρίως στην Αγγλική γλώσσα) ανήλθαν σε €4,4 εκατομμύρια το 

2019. Ως ισχυρίζονται τα μέρη, ο αριθμός αυτός επιβεβαιώνει την εκτίμηση των 

Μερών ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς βιβλίων στην Αγγλικής γλώσσα 

ανέρχεται τουλάχιστον σε €[………] στην Κύπρο.  
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Κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε παρόμοια έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το 

μέγεθος όλης της αγοράς πώλησης βιβλίων στην Αγγλική γλώσσα σε διανομείς στον 

ΕΟΧ συνολικά, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Για αυτές τις δύο 

χώρες, τα στοιχεία πωλήσεων και μεριδίων είναι διαθέσιμα από τρίτες πηγές, ιδίως 

από δεδομένα της Nielsen Bookscan (παρέχοντας μέγεθος αγοράς και μερίδια 

εκδοτών που υπολογίζονται με βάση τις λιανικές πωλήσεις βιβλίων σε έντυπη μορφή 

στο ΗΒ και την Ιρλανδία) και της Nielsen Books & Consumers, παλαιότερα γνωστή 

ως Books and Consumers - Bowker Market Research/Kantar Worldpanel 

(παρέχοντας μερίδιο αγοράς και μερίδια εκδοτών με βάση τις λιανικές πωλήσεις 

ηλεκτρονικών βιβλίων και ηχητικών βιβλίων). Ελλείψει αξιόπιστων πληροφοριών για 

τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι θα μπορούσε εύλογα να υποτεθεί ότι τα μερίδια αγοράς των 

εκδοτών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Ιρλανδία) θα ήταν παρόμοια ή τουλάχιστον δεν θα ξεπερνούσαν, τα αντίστοιχα 

μερίδα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία όπως εκτιμήθηκαν 

χρησιμοποιώντας αυτές τις τρίτες πηγές.2  

Δεδομένης της έλλειψης αξιόπιστων εναλλακτικών πηγών στην παρούσα υπόθεση, 

τα Μέρη προτείνουν να ακολουθηθεί η ίδια προσέγγιση εδώ, δηλαδή να 

χρησιμοποιηθούν τα μερίδια αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας ως 

ενδεικτικά ή ως «οροφή» για τα μερίδια αγοράς τους και αυτά των ανταγωνιστών 

τους στην αγορά πώλησης βιβλίων στην Αγγλική γλώσσα στην Κύπρο. Αυτό θα είχε 

ως αποτέλεσμα ένα εκτιμώμενο συνδυασμένο μερίδιο των Μερών, περίπου [20-

30]%. 

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, μετά τη συγκέντρωση, το συνδυασμένο μερίδιο 

αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά χονδρικής πώλησης 

βιβλίων στα αγγλικά, στην Κύπρο ξεπερνά το προβλεπόμενο για την ύπαρξη 

επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, 15%. 

Η Επιτροπή προχώρησε και εξέτασε κατά πόσο δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς το συμβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά στις πιο πάνω επηρεαζόμενες αγορές, στη βάση του 

άρθρου 19 του Νόμου. 

 
2 M.6789 - Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House, παράγραφοι 181-184. 
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Η Επιτροπή αξιολόγησε την αναμενόμενη εξέλιξη της ζήτησης, τον κύκλο εργασιών 

κάθε συμπλέγματος επιχειρήσεων, τη δομή της αγοράς, τα συμφέροντα των 

ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και την είσοδο στην αγορά.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 19 του 

Νόμου για την αξιολόγηση μιας συγκέντρωσης, και βάση των όσων αναφέρουν τα 

εμπλεκόμενα μέρη καθώς  και την ανωτέρω ανάλυση, καταλήγει ότι η παρούσα 

πράξη δεν ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη Δημοκρατία, 

ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

Ούτε και προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση στη βάση του Παραρτήματος 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 

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 


