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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018, από την AstroBank Limited (στο 

εξής η «AstroBank»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία η AstroBank θα 

αποκτήσει τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και τις εργασίες της USB Bank PLC 

(στο εξής η «USB»).  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η AstroBank Limited που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η κύρια 

δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας είναι η διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών, 

µε την παροχή ενός ευρέως φάσµατος τραπεζικών υπηρεσιών. Η AstroBank,  
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εκτός από τις τραπεζικές υπηρεσίες, δραστηριοποιείται στον τοµέα των 

ασφαλιστικών υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, η AstroBank κατέχει το µετοχικό 

κεφάλαιο της AstroBank Isurance Agency Limited, η οποία λειτουργεί ως 

ασφαλιστικός πράκτορας άλλων ασφαλιστικών εταιρειών (µεσολάβηση), 

αναλαµβάνοντας τη διευθέτηση (και όχι την παροχή) ασφαλιστικών καλύψεων 

σχετιζόµενων µε τις πιστωτικές δραστηριότητες της τράπεζας. Επίσης, η 

AstroBank είναι ιδιοκτήτης και ελέγχει  οκτώ (8) οχήµατα ειδικού σκοπού 

(SPVs) που κατέχουν ακίνητα που αποκτήθηκαν από την τράπεζα, µέσω 

διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωµής έναντι πιστωτικών δικαιωµάτων που 

απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια.   

• Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί το ενεργητικό, το 

παθητικό και οι δραστηριότητες της USB, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά 

παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.  

Στις 7 Μαΐου 2018, 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 ∆ηµοκρατίας 

στις 11 Μαΐου 2018, 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 5 Σεπτεµβρίου 2018, 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 Συµφωνίας για την 

πώληση και αγορά της επιχείρησης της USB ηµεροµηνίας 31/7/2018, µεταξύ της 

AstroBank, ως ο αγοραστής και της USB ως ο πωλητής. Η επικείµενη συναλλαγή 

αφορά την απόκτηση, από την AstroBank, του ενεργητικού, του παθητικού και των 

εργασιών της USB, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Νόµου περί Τραπεζών (πλην δύο 
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ακινήτων, τα οποία ανήκουν στον Πωλητή και χρησιµοποιούνται ως 

Υποκαταστήµατα για τις τραπεζικές του δραστηριότητες και 75,01% των µετοχών 

εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) που κατέχει το κτίριο των Κεντρικών Γραφείων). 

Επίκειται ότι, µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αφού η USB παραιτηθεί της 

Τραπεζικής της Άδειας, η AstroBank θα υποβάλει πρόταση εξαγοράς του συνόλου 

του µετοχικού κεφαλαίου της USB Bank PLC στους µετόχους της.  

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 προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους 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)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης των 

δραστηριοτήτων της USB από αποκλειστικό έλεγχο από την BLC Bank SAL, σε 

αποκλειστικό έλεγχο από την AstroBank.  

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών που πραγµατοποίησε η AstroBank, για το οικονοµικό έτος 2016 ως 

λογίζεται σύµφωνα µε το Νόµο1, ήταν περίπου €[………….]2 και ο αντίστοιχος 

συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε η USB, για το οικονοµικό έτος 

2016, ανήλθε σε περίπου €[………….].  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η AstroBank, όσο και 

η USB, µέσω των εταιρειών που ελέγχουν, δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα, o κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε η AstroBank 

και ο Στόχος που αναφέρεται πιο πάνω είναι στην Κύπρο και ανήλθε σε πάνω από 

€3.500.000.  

                                                        
1
 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, αναφορικά µε τράπεζα ως κύκλος εργασιών θεωρείται το 1/10 του 

ισολογισµού του τελευταίου οικονοµικού έτους. 
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 [....]. 
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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 ∆ηµοκρατία 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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την 

AstroBank αφορούν τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών, τη µεσολάβηση για 

ασφαλιστικές υπηρεσίες και την κατοχή ακινήτων (µέσω των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων της). Ο Στόχος, που αφορά τις δραστηριότητες της USB, δραστηριοποιείται 

στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών για τις τραπεζικές 

υπηρεσίες ορίζονται: 1) η παροχή υπηρεσιών χορηγήσεων και 2) η παροχή 

υπηρεσιών καταθέσεων, ενώ για την αγορά διανοµής ασφαλιστικών υπηρεσιών, ως 

σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται: 1) η αγορά διανοµής ασφαλειών 

ζωής και 2) η αγορά διανοµής ασφαλειών γενικού κλάδου. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, η παρούσα πράξη επιφέρει οριζόντια επικάλυψη στις σχετικές αγορές 

1) παροχής υπηρεσιών χορηγήσεων και 2) παροχής υπηρεσιών καταθέσεων στην 

Κύπρο. Εντούτοις, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το 

συνδυασµένο µερίδιο αγοράς που θα προκύψει από την παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης ανέρχεται στο [0-5%] το ∆εκέµβρη του 2017 και [0-5%] το 

Φεβρουάριο του 2018 στις καταθέσεις και στο [0-5%] το ∆εκέµβρη του 2017 και [0-

5%] το Φεβρουάριο του 2018 στις χορηγήσεις. 
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Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει του 

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

ούτως ώστε να θεωρηθούν οι εν λόγω σχετικές αγορές ως επηρεαζόµενες αγορές. 

Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, δεν εγείρονται οποιεσδήποτε 

αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της ως άνω συγκέντρωσης µε βάση τον πιο 

πάνω καθορισµό της σχετικής αγοράς.  

Όσον αφορά τις σχετικές αγορές της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και 

γενικού κλάδου, αυτές αποτελούν γειτονικές αγορές που συνδέονται στενά µε την 

παροχή υπηρεσιών χορηγήσεων καθότι τα προϊόντα αυτά ανήκουν σε ένα φάσµα 

προϊόντων που αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια οµάδα πελατών. 

Συγκεκριµένα, ο πελάτης που θα δανειοδοτηθεί, στις πλείστες περιπτώσεις και 

σίγουρα στις περιπτώσεις στεγαστικών δανείων θα χρειαστεί ταυτόχρονα να 

αγοράσει και ασφάλεια ζωής και/ή γενικής ασφάλισης προς εξασφάλιση του εν λόγω 

δανείου. 

Το µερίδιο αγοράς της Astrobank στη διανοµή ασφαλειών ζωής ανέρχεται στο [10-

20%] και στη διανοµή ασφαλειών γενικού κλάδου ανέρχεται στο [20-30%]. Η MetLife 

µε την οποία η USB είναι συµβαλλοµένη για διανοµή οµαδικού συµβολαίου ζωής, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία τη κοινοποίησης κατέχει µερίδιο αγοράς που ανέρχεται σε 

[0-5%]. Ως εκ τούτου, το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς της Astrobank και της USB 

στη διανοµή ασφαλειών ζωής ανέρχεται στο [20-30%]. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα πάνω µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

στις γειτονικές αγορές δεν υπερβαίνουν το όριο του 25% που καθορίζει η 

παράγραφος 4(γ) του Παραρτήµατος Ι του Νόµου, ούτως ώστε να θεωρηθούν οι εν 

λόγω σχετικές αγορές ως αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούµενη συγκέντρωση. Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται 

πιο πάνω, δεν εγείρονται οποιεσδήποτε αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της ως 

άνω συγκέντρωσης µε βάση τον πιο πάνω καθορισµό της σχετικής αγοράς. 

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 
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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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


