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κεφαλαίου της Cengage Learning Holding II, Inc. από την McGraw-Hill 
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κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 23 Οκτωβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, εκ μέρους της McGraw-Hill 

Education, Inc. (εφεξής η «ΜΗΕ»), 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 προτεινόμενη τελική συγχώνευση της Cengage 

Learning Holding II, Inc. (εφεξής η «Cengage /Στόχος») με την ΜΗΕ, η οποία 

ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται συνδεδεμένα μέρη με την 

Apollo Management L.P., (εφεξής από κοινού με τα συνδεδεμένα μέρη και τα ταμεία 

τα οποία ελέγχονται από αυτά τα μέρη, «Apollo»). Οι συμμετέχουσες στην παρούσα 

συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η Apollo που είναι επενδυτικό ταμείο το  οποίο επενδύει σε εταιρείες και σε 

χρέος που εκδίδεται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες 

βιομηχανίες παγκοσμίως όπως στους τομείς των χημικών, ασφαλίσεων, 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, φωτισμού και επιχειρήσεων ψυχαγωγίας. 

 

2. Η McGraw-Hill Education, Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ των Η.Π.Α.. Η ΜΗΕ είναι 

πάροχος μαθησιακών λύσεων που επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα, 

παρέχοντας επιμελημένο περιεχόμενο και ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία και 

πλατφόρμες σε μαθητές στην ανώτερη εκπαίδευση, σε σχολικές περιφέρειες 

από προ-νηπιαγωγική εκπαίδευση μέχρι την τελική τάξη της μέσης 

εκπαίδευσης, καθώς και σε μια ευρεία ποικιλία ακαδημαϊκών ινστιτούτων, 

επαγγελματιών και εταιρειών. Η ΜΗΕ ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα 

οποία διαχειρίζονται συνδεδεμένα μέρη με την Apollo. 

 
3. Η Cengage Learning Holding II, Inc. (προηγουμένως γνωστή ως Thomson 

Learning, όταν αυτή άνηκε στην Thomson Corporation) που είναι 

εκπαιδευτική επιχείρηση, η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Πολιτείας της Μασαχουσέτης των Η.Π.Α.  Δραστηριοποιείται 

στους τομείς της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας και απευθύνεται σε 

εκπαιδευτές και φοιτητές1.   

Οι κύριοι μέτοχοι της Cengage είναι ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η KKR Credit 

Advisors (US) LLC (εφεξής η «KKR»), ταμεία τα οποία συμβουλεύουν οι Apax 

Partners LLP (εφεξής η «Apax») και Searchlight Capital Partners (εφεξής η 

«Searchlight»). 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 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 11 Οκτωβρίου 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 18 Οκτωβρίου 2019, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της 

 
1 https://www.cengage.co.uk/education/cengage/ 
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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 προτεινόμενη πράξη γίνεται στη βάση της Συμφωνίας και του Πλάνου 

Συγκέντρωσης ημερομηνίας 1 Μαΐου 2019 που συνήφθηκε μεταξύ των : 

(α) McGraw-Hill Education, Inc. 

(β) McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, έμμεση εξ ολοκλήρου θυγατρική 

εταιρεία της McGraw-Hill Education, Inc. 

(γ) Cengage Learning Holdings II, Inc. 

(δ) Cengage Learning Holdco, Inc., άμεση εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της 

Cengage Learning Holdings II, Inc.· και 

(ε) Cengage Learning, Inc., άμεση εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία της Cengage 

Learning Holdco, Inc. 

Η προτεινόμενη πράξη είναι αποτέλεσμα τριών διαδοχικών συγχωνεύσεων, ως 

ακολούθως: 

(α) η Cengage Learning Holdco, Inc. θα συγχωνευθεί με και εντός της Cengage 

Learning Holdings II, Inc. (εφεξής η «Συγχώνευση των Holdco») 

(β) αμέσως μετά την Συγχώνευση των Holdco, η Cengage Learning, Inc. θα 

συγχωνευθεί με και εντός της Cengage Learning Holdings II, Inc. (εφεξής η 

«Συγχώνευση των Εκδοτών») 

(γ) αμέσως μετά την Συγχώνευση των Εκδοτών, η Cengage Learning Holdings II, 

Inc. θα συγχωνευθεί εντός της McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC (εφεξής 

η «Συγχώνευση των Μητρικών»). 

H Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις υπόχρεες προς κοινοποίηση επιχειρήσεις, 

οι τρείς προαναφερόμενες πράξεις είναι αλληλοεξαρτώμενες καθώς δεν θα υπήρχε 
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Συγχώνευση των Μητρικών αν δεν είχαν προηγηθεί η Συγχώνευση των Εκδοτών και 

η Συγχώνευση των Holdco. 

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.  

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική δομή στη συνδυασμένη οντότητα, 

την McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC (εφεξής η «Συνδυασμένη 

Οντότητα»), θα αποτελείται από τις Apollo, KKR, Apax και Searchlight, καθώς και 

άλλους μετόχους ο καθένας εκ των οποίων θα κατέχει λιγότερο του 5%.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης ειδικά το διορισμό των 

Διοικητικών Συμβούλων καθώς και τον τρόπο λήψης αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και αφού προέβη στην αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 

με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο 

καθώς και την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα 

Δικαιοδοσίας, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση στη βάση 

του άρθρου 7, υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, πληροί την έννοια 

της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της 

Εταιρείας Στόχου, καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος της από την Apollo, μέσω της 

ΜΗΕ.  

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 Apollo ανήλθε γύρω στα €[………]2, εκ των οποίων ποσό ύψους €[………] 

αφορά κύκλο εργασιών της ΜΗΕ. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 

Εταιρείας Στόχου για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31η Μαρτίου 2019, 

ανήλθε γύρω στα €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών της Apollo3 στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 

2018 ανήλθε γύρω στα €[………], εκ των οποίων ποσό ύψους €[………] αφορά τον 

κύκλο εργασιών της ΜΗΕ. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας Στόχου στην Κυπριακή 

 
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 [....]. 
3 Η Apollo δραστηριοποιείται στην Κύπρο δια μέσου εταιρειών χαρτοφυλακίου, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. 
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Δημοκρατία για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31η Μαρτίου 2019, 

ανήλθε γύρω στις €[………]4. 

 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 MHE μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στην παροχή μαθησιακών λύσεων που 

επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα, παρέχοντας επιμελημένο περιεχόμενο και 

ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία και πλατφόρμες σε μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της 

ακαδημαϊκής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

Η Εταιρεία Στόχος δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

τεχνολογίας και απευθύνεται σε εκπαιδευτές και φοιτητές. 

 

Όπως έχουν αναφέρει τα εμπλεκόμενα μέρη, εκτός από την ΜΗΕ, ουδεμία εκ των 

επιχειρήσεων που ελέγχονται από την Apollo και οι οποίες πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία Στόχος. 

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

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ως (α) η πώληση 

εκπαιδευτικών βιβλίων, (β) η πώληση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών βιβλίων και 

(γ) η παροχή διαδικτυακών επιστημονικών βάσεων δεδομένων και εργαλείων ροής 

εργασιών. 

 
4 Έχει αφαιρεθεί ποσό ύψους €[………] το οποίο αφορά δραστηριότητα στις περιοχές εκτός του 
αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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 Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, η ΜΗΕ όσο και η Εταιρεία Στόχος δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σχετική αγορά της πώλησης 

εκπαιδευτικών βιβλίων και στη σχετική αγορά της πώλησης ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών βιβλίων. Ως εκ τούτου, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των 

εμπλεκόμενων μερών. Σημειώνεται ότι η ΜΗΕ δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο 

στην παροχή διαδικτυακών επιστημονικών βάσεων δεδομένων και εργαλείων ροής 

εργασιών. 

 Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο 

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

να διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 

15%. 

Αγορά πώλησης εκπαιδευτικών βιβλίων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η MHE κατέχει μερίδιο αγοράς ύψους [0-

5]% επί της συνολικής αγοράς για την πώληση εκπαιδευτικών βιβλίων τόσο την 

αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα στην Κύπρο. Η Εταιρεία Στόχος κατέχει 

μερίδιο αγοράς ύψους [0-5]% επί της συνολικής αγοράς για την πώληση 

εκπαιδευτικών βιβλίων τόσο την αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα στην Κύπρο.  

Αγορά πώλησης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών βιβλίων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα εμπλεκόμενα μέρη ανέφεραν ότι η 

MHE κατέχει μερίδιο αγοράς [0-5]% επί της συνολικής αγοράς για την πώληση 

ακαδημαϊκών και επαγγελματικών βιβλίων. Η Εταιρεία Στόχος κατέχει μερίδιο αγοράς 

[0-5]% επί της συνολικής αγοράς για την πώληση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών 

βιβλίων. 

 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι σχετικά με το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 

(α) της πώλησης εκπαιδευτικών βιβλίων και  (β) της πώλησης ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών βιβλίων στην Κύπρο δεν δημιουργεί θέμα επηρεασμού της αγοράς 

καθότι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν 

οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω στις εν λόγω σχετικές αγορές.  
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση ή άλλη σχέση 

μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο στις 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. 

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 

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 


