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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 11/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.04 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Hills resort Ltd και Aphrodite Springs 

Public Ltd από την Invel Real Estate Management Ltd 

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: 1 Μαρτίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση σε συνάρτηση με την 

αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία, ως η γραπτή έκθεσή της 

ημερομηνίας 27/2/2019 και αφού τα Μέλη της Επιτροπής διεξήλθαν το διοικητικό 

φάκελο στον οποίο είναι καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 

συνθέτουν συνολικά τη σκοπούμενη συγκέντρωση, άμα την αποχώρηση των 

λειτουργών της Υπηρεσίας, συζήτησε κατ΄ ιδίαν το όλο θέμα και εστίασε την 

προσοχή της στα ακόλουθα: 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 21/01/2019, από την εταιρεία Invel Real Estate 

Management Limited, (στο εξής η «Invel»), μέσω των δικηγορικών γραφείων Ηλίας 

Νεοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και Χρύσης Δημητριάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, σύμφωνα με τις 
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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 Invel, θα 

αποκτήσει μέσω των Invel Real Estate Partners Two Limited (στο εξής η «IREP2») 

και Invel Real Estate Partners Three Limited (στο εξής η «IREP3») τον έλεγχο της 

NBG Pangaea Real Estate Investment Company (στο εξής η «Pangaea»), η οποία 

προηγουμένως θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 

Aphrodite Hills Resort Limited («AHRL») και Aphrodite Springs Public Limited 

(«ASPL») (στο εξής οι «Επιχειρήσεις Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Οι εταιρείες AHRL και ASPL που είναι οι Επιχειρήσεις Στόχος, αποτελούν 

εταιρείες δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. H AHRL δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη θέρετρων και 

χώρων αναψυχής καθώς και στη διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων. Η ASPL, μέλος του ομίλου Aphrodite Holdings δεν 

δραστηριοποιείται αλλά δύναται να δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη 

γηπέδων γκολφ και άλλων συναφών κατασκευών και ανάπτυξη ακινήτων, 

συμπεριλαμβανομένης της διαίρεσης γης σε οικοδομικά τεμάχια. Περαιτέρω, 

η ASPL έχει ένα άδειο ακίνητο με προοπτική μελλοντικά να αναπτυχθεί στο 

πλαίσιο της Πολιτικής Γκολφ της Κυπριακής Κυβέρνησης. Το εν λόγω ακίνητο 

της ASPL δεν τυγχάνει εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς ή άλλες 

λειτουργίες.   

 

2. Η Invel που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

του Τζέρσεϋ των νήσων της Μάγχης και αποτελεί την ελέγχουσα οντότητα του 

ομίλου Invel. Ο εν λόγω όμιλος επικεντρώνεται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις 

ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα 

να πραγματοποιούν συν-επενδύσεις.  Εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 

Invel παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην AHRL αναφορικά με 

στρατηγική και επενδύσεις και δεν εκτελεί τις καθημερινές λειτουργίες της 

AHRL. 
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Οι εταιρείες IREP2 όσο και η IREP3 που ιδρύθηκαν το 2018 για να 

λειτουργήσουν ως επενδυτικά μέσα για τον όμιλο Invel. Οι μοναδικές 

επενδύσεις της IREP2 είναι το μη ελεγχόμενο μετοχικό μερίδιο [………]1% 

στην Invel Real Estate Partners Greece SAS, η οποία κατέχει έμμεσα μέσω 

της Invel Real estate (Netherlands) II BV το [………]% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Pangaea. Η IREP2 θα αποκτήσει το [………]% των 

Επιχειρήσεων Στόχου, μέσω της IREP2 MidCo Limited, η οποία θα 

αποτελέσει ένα νέο όχημα ειδικού σκοπού που θα συσταθεί με μοναδικό 

σκοπό την εξαγορά του [………]% των Επιχειρήσεων Στόχου. Η συμμετοχή 

αυτή δεν θα δώσει στην IREP2 κανένα έλεγχο επί των Επιχειρήσεων Στόχου.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι μοναδικές επενδύσεις της 

IREP3 είναι το μετοχικό της μερίδιο [………]% στην IREP2 και έμμεσο 

μετοχικό μερίδιο [………]% στο ξενοδοχείο Nikki Beach Hotel, ένα boutique 

ξενοδοχείο 66 δωματίων στο Πόρτο Χέλι στην Ελλάδα. Η IREP3 ελέγχεται 

από την Dacapo Holdings Limited, η οποία είναι ο κύριος μέτοχος της Invel.     

3. Η Pangaea, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά επενδύσεων 

σε ακίνητα όσο στην ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών 

ακινήτων, που βρίσκονται σε προνομιακές αστικές περιοχές σε όλη την 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

Στις 22/1/2019, 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 

την 1/2/2019, 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 27/2/2019, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως 

                                                        
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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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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση δεσμευτικής προσφοράς 

ημερομηνίας 28/12/2018 που δείχνει την καλή πίστη και πρόθεση των 

συμβαλλόμενων μερών να συνάψουν Συμφωνία για την εξαγορά της AHRL και της 

ASPL υπογραφείσα μεταξύ της Pangaea και της Searock Cayman Ltd. Περαιτέρω, η 

κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας Μετοχών 

ημερομηνίας 30/12/2013, μεταξύ των National Bank of Greece, Invel Real Estate 

(Netherlands) II BV, Invel Real Estate Partners Greece LP και NBG Pangaea REIC 

όπως ισχύει σήμερα καθώς και των προσθηκών ημερ.18/8/2015 και 4/1/2019.     

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται κατά 

στάδια βάσει του άρθρου 8 του Νόμου, μέσα σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τα τέσσερα (4) έτη, και έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση του ελέγχου μιας 

επιχείρησης από άλλη και ως εκ τούτου λογίζεται ότι επήλθε μόλις συνέβη το 

τελευταίο γεγονός, συνεπεία του οποίου αποκτήθηκε ο εν λόγω έλεγχος. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελείται από δυο 

στάδια. Αρχικά, η Pangaea, προτού περιέλθει στον έλεγχο της Invel, θα αποκτήσει 

και θα κατέχει ένα άμεσο ελεγχόμενο μετοχικό μερίδιο [………]% στην AHRL μέσω 

της εξαγοράς του [………]%  των μετοχών της. Η Pangaea, επίσης, θα κατέχει 

άμεσο μετοχικό μερίδιο [………]% στην ASPL. Σε δεύτερο στάδιο, και μετά τη λήξη 

της Συμφωνίας Μετόχων την 31ην Μαρτίου του 2019, η Pangaea θα ελέγχεται 

εξολοκλήρου σε μόνιμη βάση από τον μέτοχο που κατέχει την πλειοψηφία των 

μετοχών της, ήτοι την Invel και το μετοχικό μερίδιο της Εθνικής Τράπεζας στην 

Pangaea 32,7% δεν θα παρέχει κανένα μέσο ελέγχου επί της εν λόγω εταιρείας. Ως 

εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η Invel θα έχει τον 

αποκλειστικό έλεγχο επί της Pangaea η οποία θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των 

Επιχειρήσεων Στόχου.     
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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, 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) και του άρθρου 8 του Νόμου, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης των Επιχειρήσεων Στόχου από την Pangaea 

αρχικά και την Invel σε τελικό στάδιο.  

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών της μιας εκ των Επιχειρήσεων Στόχου, 

ήτοι της AHRL, για το έτος 2017, ανήλθε σε €[………]. Σημειώνεται ότι η ASPL δεν 

πραγματοποιεί κύκλο εργασιών καθότι δεν είχε καθόλου δραστηριότητες. Επιπλέον, 

με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 

Μαρτίου 2018, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Invel ανήλθε περίπου στα 

€[………] και της Pangaea, που θα ελέγχεται από την  Invel, το 2017 ανήλθε σε 

€[………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

άνω των €3,5 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος που λήγει στις 

31/3/2018, ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο της Invel, ανήλθε περίπου στις €[………] 

και προέρχεται από αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά τη 

στρατηγική και τις επενδύσεις, δυνάμει συμφωνίας με  την AHRL. Η Pangaea το 

2017 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών €[………] εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και προέρχεται από έσοδα από μισθώσεις γραφείων και υπεραγορών.   

 

Ο κύκλος εργασιών της AHRL το έτος 2017 στην Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχεται σε 

€[………] και προέρχεται από τα ακόλουθα έσοδα: (i) έσοδα από την ανάπτυξη 

ακίνητης περιουσίας €[………] τα οποία πηγάζουν από πωλήσεις ιδιόκτητων 

ακινήτων (κατοικιών και διαμερισμάτων) (ii) έσοδα από ξενοδοχειακές λειτουργίες 
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€[………] τα οποία πηγάζουν από τη διαχείριση και λειτουργία του 5(*) άστερου 

ξενοδοχείου Aphrodite Hills Hotel (iii) έσοδα από  διαχείριση ακινήτων €[………] που 

πηγάζουν από την εκμίσθωση (κατοικιών και διαμερισμάτων στο θέρετρο) καθώς και 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (συντήρηση πισίνας, κήπους και γενικά κατοικιών, 

έναντι αμοιβής) (iv) άλλες λειτουργίες €[………] τα οποία πηγάζουν από την 

εκμετάλλευση γηπέδων τένις και γκόλφ, την παροχή κοινόχρηστων υπηρεσιών  και 

την εκμίσθωση ακινήτων για εμπορική χρήση στη Λεμεσό.  

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 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 Invel, δραστηριοποιείται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές 

ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συν-

επενδύσεις. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην 

AHRL αναφορικά με στρατηγική και επενδύσεις και δεν εκτελεί τις καθημερινές 

λειτουργίες της AHRL.  

Η Pangaea, δραστηριοποιείται στη Κύπρο στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για 

εμπορική χρήση. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Pangaea στην Κύπρο 

προέρχεται από έσοδα από ενοίκια για μίσθωση γραφείων και υπεραγορών στην 

επαρχία Λεμεσού.  

Τόσο η IREP2 όσο και η IREP3 λειτουργούν ως επενδυτικά μέσα για  τον όμιλο Invel.  
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H AHRL, που αποτελεί μια εκ των Επιχειρήσεων Στόχος στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη θέρετρων και χώρων αναψυχής 

καθώς και στη διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων.  

Ο κύκλος εργασιών της AHRL στην Κυπριακή Δημοκρατία προκύπτει από την 

ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας, ήτοι από πωλήσεις ιδιόκτητων ακινήτων (κατοικιών 

και διαμερισμάτων) καθώς και από ξενοδοχειακές λειτουργίες οι οποίες πηγάζουν 

από την διαχείριση και λειτουργία του 5(*) άστερου ξενοδοχείου Aphrodite Hills Hotel, 

το οποίο βρίσκεται στην Πάφο. 

Επιπροσθέτως, όπως τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν, η AHRL δραστηριοποιείται 

στη διαχείριση ακινήτων και συγκεκριμένα στην εκμίσθωση (κατοικιών και 

διαμερισμάτων στο θέρετρο) και διαχείριση ακίνητης περιουσίας (συντήρηση πισίνας, 

κήπους και γενικά κατοικιών, έναντι αμοιβής).    

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η αγορά α) 

διαχείρισης και λειτουργίας τεσσάρων (4*) και πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων, και 

Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α και Deluxe, β) η αγορά εκμίσθωσης 

ακινήτων η οποία μπορεί να κατακερματιστεί περαιτέρω σε: i) αγορά εκμίσθωσης 

ακινήτων για εμπορική χρήση και ii) αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για οικιστικούς 

σκοπούς καθώς και γ) η αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με 

ξενοδοχεία.   

Αναφορικά με την αγορά διαχείρισης και λειτουργίας τεσσάρων (4*) και πέντε (5*) 

αστέρων ξενοδοχείων και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α και Deluxe, η 

Επιτροπή, αποφάσισε ότι, η γεωγραφική αγορά ορίζεται ως τοπική και στην 

παρούσα περίπτωση ορίζεται η επαρχία Πάφος. 

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή, για σκοπούς της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ορίζει τη 

σχετική γεωγραφική αγορά της αγοράς εκμίσθωσης ακινήτων εμπορικής χρήσης ως 

τοπική, η οποία αφορά την επαρχία της Πάφου σε σχέση με τις δραστηριότητες της 

Επιχείρησης Στόχου, ήτοι της AHRL και την επαρχία Λεμεσού, αναφορικά με την 

Pangaea. 

Αναφορικά δε με την αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με 

ξενοδοχεία η Επιτροπή, ορίζει ως γεωγραφική αγορά την ελεγχόμενη περιοχή της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας, καθότι δραστηριοποιούνται σε αυτή οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις κάτω από ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού.  

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν υφίσταται 

οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Pangaea και της 

AHRL στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για εμπορική χρήση, καθότι η Pangaea 

δραστηριοποιείται στην επαρχία Λεμεσού, ενώ η AHRL δραστηριοποιείται στην 

επαρχία Πάφου.  

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ενώπιον της στοιχεία, εξέτασε περαιτέρω το 

θέμα της κάθετης σχέσης μεταξύ των δραστηριοτήτων της Invel και της AHRL όπως 

αυτή δημιουργείται από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με 

ξενοδοχεία, από μέρους της Invel προς στην AHRL.  

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

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

διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του μεριδίου του 25%. 

Με δεδομένο ότι  η Invel παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην AHRL, η Επιτροπή 

κρίνει ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης το μερίδιο αγοράς 

της Invel στην αγορά παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ξενοδοχεία θα είναι 

ίσο με το μερίδιο αγοράς που προκύπτει αναφορικά με τη διαχείριση και λειτουργία 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων στην Πάφο, ήτοι [10%-20%].  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ενόψει του γεγονότος ότι το μερίδιο αγοράς 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις αγορές όπου προκύπτει κάθετη σχέση είναι 

μικρότερο από το 25%, όριο που θέτει ο Νόμος για να αποτελούν οι σχετικές αγορές 

επηρεαζόμενες, η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε 

επηρεαζόμενη αγορά στην κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων της Invel και της 

AHRL.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την κοινοποίηση δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 

γειτονικές σχέσεις.   

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

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, στην προκείμενη υπόθεση δεν υφίσταται 

επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες 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 στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

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 


