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κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 8 Απριλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 5 Φεβρουαρίου 2019, από την εταιρεία ALF. Mizzi 

& Sons Overseas Investments Ltd (εφεξής η «ALF. Mizzi & Sons Overseas»), 

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 απόκτηση από την ALF. Mizzi & 

Sons Overseas του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Tryfon Tseriotis Ltd (εφεξής η 

«Tryfon Tseriotis /Στόχος»).    

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η ALF. Mizzi & Sons Overseas που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται 

στην κυπριακή αγορά μέσω εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικού τους 

κεφάλαιο, (ί) στην αγορά εστιατορίων και πιτσαριών μέσω της L&M 

RESTAURANTS LIMITED (η οποία είναι κοινή επιχείρηση με άλλο σύμπλεγμα 

επιχειρήσεων), και (ιι) στην αγορά ειδών DIY, επίπλων και συναφών προϊόντων 

σπιτιού μέσω της εταιρείας HOMEMATE CYPRUS LIMITED (η οποία ελέγχεται 

από την ALF. Mizzi & Sons Overseas). 

 

H ALF. ΜΙΖΖΙ & SONS LTD είναι η μητρική εταιρεία της ALF. Mizzi & Sons 

Overseas και δραστηριοποιείται, μέσω θυγατρικών (άμεσων ή έμμεσων) και 

άλλων σχετιζόμενων εταιρειών, σε διάφορους τομείς και αγορές προϊόντων 

καθώς και σε διάφορες γεωγραφικές αγορές. Ανάμεσα στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται είναι και η αγορά καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 

κατανάλωσης και τροφίμων. 

 

Η εν λόγω εταιρεία, μεταξύ άλλων, κατέχει το 41,2% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας Consolidated Biscuits Co Ltd (εφεξής η «Consolidated Biscuits»), η 

οποία παράγει και εξάγει μπισκότα, σνακς, μπάρες δημητριακών κ.τ.λ. Η εν λόγω 

εταιρεία εξάγει στην Κύπρο μπισκότα. Σημειώνεται ότι με βάση τα όσα 

αναφέρονται από την υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία, η ALF. ΜΙΖΖΙ & 

SONS LTD δεν ελέγχει τη Consolidated Biscuits. 

 

2. Η Tryfon Tseriotis που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ελέγχεται από κοινού από τις 

επιχειρήσεις Tryfon Distributors (1988) Ltd και P.M. Tseriotis Ltd. Σημειώνεται ότι 

η δημιουργία της Tryfon Tseriotis εγκρίθηκε από την Επιτροπή με την απόφασή 

της με αρ. 31/2012.1  

Η Tryfon Tseriotis δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά στην εισαγωγή και 

χονδρική διάθεση καταναλωτικών προϊόντων. 

 

Στις 6 Φεβρουαρίου 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.  

                                                        

1 Απόφαση Επιτροπής με αρ. 31/2012 ημερομηνίας 10/8/2012 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά 
με την δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις P.M. Tseriotis Ltd και Tryfon Distributors (1988) Ltd.    



3 

 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 15 Φεβρουαρίου 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 Απριλίου 2019, 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: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση προσχεδίου Συμφωνίας 

αγοράς μετοχών (share purchase agreement)  ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2018 

(εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της ALF. Mizzi & Sons Overseas (αγοράστρια 

εταιρεία) και της PMTseriotis Ltd και της Tryfon Distributors (1988) Ltd (Πωλητές). 

Βάσει της Συμφωνίας, η ALF. Mizzi & Sons Overseas θα αποκτήσει το 70% του 

μετοχικού κεφαλαίου και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Tryfon Tseriotis από 

τους Πωλητές. 

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.  

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την κοινοποίηση, η ALF. Mizzi & Sons 

Overseas θα αποκτήσει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα τη δομή του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Tryfon Tseriotis, 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 Tryfon Tseriotis από την ALF. Mizzi & Sons Overseas.  



4 

 

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 μητρικής εταιρείας ALF. ΜΙΖΖΙ & SONS ήταν €[………]2 και της Tryfon 

Tseriotis, ήταν €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης τόσο η ALF. ΜΙΖΖΙ & SONS  

μέσω της ALF. Mizzi & Sons Overseas όσο και η Tryfon Tseriotis, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος 

εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2018 της ALF. Mizzi & Sons Overseas 

ανήλθε στις €[………]3 και της Tryfon Tseriotis ανήλθε στα €[………]. 

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. 

Το σύμπλεγμα των εταιρειών ALF. ΜΙΖΖΙ & SONS  δραστηριοποιείται στους πιο 

κάτω τομείς: 

Τομέας Γεωγραφική αγορά 

Διανομή καταναλωτικών προϊόντων ταχείας 
κατανάλωσης 

Μάλτα 

Γραφειακού εξοπλισμού και υπολογιστών Μάλτα 
Ειδών DIY, επίπλων και συναφών 
προϊόντων σπιτιού 

Μάλτα, Κύπρος 

                                                        
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 Ο εν λόγω κύκλος εργασιών πηγάζει από την εταιρεία L&M Restaurants Ltd στην οποία η ALF. Mizzi & 
Sons Overseas το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στη Λειτουργία 
εστιατορίου/πιτσαρίας (€[………]) και τη Homemate Cyprus Ltd της οποίας κατέχει το 100% του 
μετοχικού της κεφαλαίου που δραστηριοποιείται μέσω καταστήματος με είδη DIY, έπιπλα και συναφή 
προϊόντα σπιτιού (€[………]). 
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Ακινήτων Μάλτα, Ρουμανία, Ιταλία και Κροατία 
Αποθήκευσης και εφοδιασμού 
(warehousing and logistics) 

Ρουμανία 

Εστίασης, λειτουργία εστιατορίων Μάλτα, Κύπρος 
Παιχνιδιών Μάλτα 

Λειτουργίας ξενοδοχείων Μάλτα 

Ρουχισμού και αξεσουάρ μόδας Μάλτα, Ιταλία, Λιβύη, Μαρόκο 
Παραγωγής μπισκότων και σνακ Μάλτα με εξαγωγές σε διάφορες χώρες 

περιλαμβανομένης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (μέσω της Consolidated 
Biscuits την οποία δεν ελέγχει) 

Παραγωγή μπογιάς Μάλτα 

 

Η Tryfon Tseriotis δραστηριοποιείται μόνο στην Κύπρο στην αγορά χονδρικής 

διάθεσης τροφίμων ταχείας κατανάλωσης κυρίως σε λιανέμπορούς. Το 2018, ένα 

μικρό ποσοστό των πελατών της συνιστούσαν τόπους εστίασης. 

Συγκεκριμένα τα προϊόντα που εμπορεύεται η Tryfon Tseriotis χονδρικώς προς 

λιανέμπορους είναι τα ακόλουθα: 

(α) Συσκευασμένα αλλαντικά  

(β) Αλείμματα (βούτυρο )  

(γ) Τυρί  

(δ) Κατεψυγμένα τρόφιμα 

      (ΐ) Κατεψυγμένα λαχανικά & πατάτες   

      (ii) Κατεψυγμένα κρέατα 

      (iii) Κατεψυγμένες ζύμες και έτοιμα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης  

      (ϊν) Κατεψυγμένα ψάρια  

      (ν) Κατεψυγμένες πίτσες  

      (νi) Κατεψυγμένες ραβιόλες  

      (νii)Κατεψυγμένα όσπρια 

(ε) Μπισκότα και γκοφρέτες  

(στ) Δημητριακά 

(ζ) Μπάρες πρωτεΐνης 

(η) Γαλακτοκομικά προϊόντα: ροφήματα, γιαούρτι και τυριά  

(θ) Ρύζι 

(ι) Κονσερβοποιημένα ψάρια και γεύματα ψαρικών  

(ια) Μακαρόνια και σάλτσες ζυμαρικών  

(ιβ) Βότανα και μπαχαρικά 

(ιγ) Τροφές & σνακ για κατοικίδια & αξεσουάρ κατοικίδιων 

(ιδ) Οργανικά/βιολογικά προϊόντα 

(ιε) Φυτικά ροφήματα γάλακτος 
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(ιστ) Παιδικό γάλα, τσάι & τροφές 

(ιζ) Οργανικά καλλυντικά 

(ιη) Κύβοι λαχανικών 

(ιθ) Σοκολάτες 

 

Τα προϊόντα που διάθεσε χονδρικώς σε πελάτες της που συνιστούν τόπους εστίασης 

είναι τα ακόλουθα: 

(α) Συσκευασμένα αλλαντικά  

(β) Αλείμματα 

(γ) Μπισκότα 

(δ) Κίτρινα τυριά 

(ε) Γαλακτοκομικά προϊόντα: ροφήματα, γιαούρτι και τυριά 

(στ) Μακαρόνια 

(ζ) Ρύζι 

(η) Δημητριακά και μπάρες δημητριακών 

(θ) Οργανικά/βιολογικά προϊόντα 

(ι) Κατεψυγμένα τρόφιμα 

      (ΐ) Κατεψυγμένα κρέατα 

      (ιι) Λαχανικά και πατάτες 

      (iii) Κατεψυγμένα ψάρια  

(ια) Κονσερβοποιημένα ψάρια και γεύματα ψαρικών  

(ιβ) Παιδικό γάλα, τσάι & τροφές 

(ιγ) Βότανα και μπαχαρικά 

(ιδ) Ρυζοκοφρέτες 

(ιε) Φυστικοβούτυρο 

(ιστ) Φυτικό ρόφημα γάλακτος 

1) Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της συγκέντρωση καθώς και 

σχετική νομολογία4, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας 

                                                        
4 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μ. IV/784, Kesko/Tuko, COMP/M.5188- Mars/Wrigley, 

COMP/M.1920- Nabisco/United Biscuits, Αριθμός Απόφασης 29/1996, GENERAL BISCUITS S.A. και 
της κας Ι. Παπαδοπούλου-Αργυροπούλου, Αριθμός Απόφασης 520/VI/2011, Καταγγελία της εταιρίας με 
τη διακριτική επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Τροφίμων-Σνακς» κατά της εταιρίας «TASTY 
FOODS ΑΒΓΕ», Case No COMP/M.2940 - TPG ADVISORS III / GOLDMAN SACHS / BAIN CAPITAL 
INVESTORS / BURGER KING, Case No COMP/M.4220 - FOOD SERVICE PROJECT / TELE PIZZA, 
COMP/M.2940 - TPG ADVISORS III / GOLDMAN SACHS / BAIN CAPITAL INVESTORS / BURGER 

KING, Απόφαση Επιτροπής με αρ. 113/2008 και ημερομηνία 23/10/2008 - Γνωστοποίηση πράξης 
συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών Vivartia Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Προϊόντων 
Διατροφής και Υπηρεσιών Εστίασης, Αλκμήνη Catering Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων, Everest 
Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων και Olympic Catering A.E., Απόφαση Ελληνικής 
Αρχής με αρ. 394/V/2008 και ημερομηνία 15/5/2008 – απόκτησης ελέγχου επί της εταιρείας EVEREST 
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πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών ορίζονται οι 

(α) χονδρική διάθεση τροφίμων σε σημεία λιανικής πώλησης και σε 

επιχειρήσεις εστίασης, και την υποαγορά της, χονδρικής διάθεσης μπισκότων 

και (β) μαζική εστίαση. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά 

ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό 

αναφορά σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών.  

Στην υπό εξέταση υπόθεση, η ALF. ΜΙΖΖΙ & SONS LTD μέσω της συνδεδεμένης 

εταιρείας Consolidated Βiscuits5, όσο και η Tryfon Tseriotis δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διανομή μπισκότων. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με την υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία, η Consolidated Βiscuits δεν 

δραστηριοποιείται στην αγορά διάθεσης σνακ στην Κύπρο. 

Ως εκ τούτου, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών καθότι οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά και στο ίδιο 

επίπεδο, ήτοι της χονδρικής διάθεσης μπισκότων.  

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

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά 

πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15% που θέτει το 

Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η ALF. ΜΙΖΖΙ & SONS LTD μέσω της 

Consolidated Biscuits κατέχει μερίδιο αγοράς [0-5]%. Επίσης, η εταιρεία Στόχος 

κατέχει μερίδιο αγοράς [5-10]% στη σχετική αγορά της διάθεσης μπισκότων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιτροπή κατέληξε ότι σχετικά με το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς στη διάθεση μπισκότων στην Κύπρο δεν αποτελεί η εν 

λόγω αγορά επηρεαζόμενη αγορά καθότι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και 

άνω.  

Όσον αφορά την κάθετη σχέση, λόγω των πωλήσεων της Tryfon Tseriotis σε πελάτες 

που συνιστούσαν τόπους εστίασης, προκύπτει μια πιθανή σχέση με τον τόπο 

εστίασης της ALF. Mizzi & Sons Overseas, την πιτσαρία Vechia Napoli. 

                                                                                                                                                               

Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και της θυγατρικής της εταιρείας OLYMPIC CATERING AE 
από την εταιρεία VIVARTIA A.Β.&Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. 
5 Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η ALF. ΜΙΖΖΙ & SONS LTD δεν ελέγχει τη Consolidated 
Βiscuits. 
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Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε κάθετο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά 

πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 25% που θέτει το 

Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Με βάση τα στοιχεία που απέστειλε η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία η οποία 

βασίστηκε σε πληροφορίες της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, το μερίδιο αγοράς 

της ALF. Mizzi & Sons Overseas στην αγορά μαζικής εστίασης στην Κύπρο 

ανέρχεται στο [0-5]%. 

Η Tryfon Tseriotis το 2018 διάθεσε χονδρικώς τρόφιμα αξίας €[………] σε πελάτες 

που συνιστούσαν τόπους εστίασης. Για σκοπούς υπολογισμού του μεριδίου αγοράς 

της Tryfon Tseriotis λήφθηκαν υπόψη στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου 

από τα οποία διαφάνηκε ότι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας είναι [0-5]%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιτροπή κατέληξε ότι σχετικά με τα 

μερίδια αγοράς στη χονδρική διάθεση τροφίμων  και στη μαζική εστίαση στην Κύπρο, 

οι αγορές αυτές δεν αποτελούν οι εν λόγω αγορές επηρεαζόμενες αγορές καθότι τα 

μερίδια αγοράς τους είναι κάτω του 25% έκαστη. 

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 


