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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 30/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.21 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της κοινής 

επιχείρησης Bidigital nalozbe d.o.o.  από τις Adventura holding d.d. και 

Publius S.a.r.l. με σκοπό την απόκτηση της Big Bang d.o.o. 

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: 24 Μαΐου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 3 Μαΐου 2019, από τις εταιρείες Adventura holding 

d.d. (στο εξής η «Adventura») και Publius S.á.r.l.  (στο εξής η «Publius»), 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, σύμφωνα με την οποία, οι εταιρείες 

Adventura και Publius προτίθενται να προβούν στην απόκτηση κοινού ελέγχου της 

Bidigital nalozbe d.o.o. (στο εξής η «Bidigital»), με αποτέλεσμα την απόκτηση του 

κοινού ελέγχου επί της Big Bang d.o.o. (στο εξής η «Big Bang ή «Επιχείρηση 

Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Adventura είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, δεόντως εγγεγραμμένη στη Σλοβενία. 

Η Adventura επενδύει σε πλειοψηφικά μερίδια μελλοντικών εταιρειών που θέλει 

να αναδιαρθρώσει, να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να τις 

μεταφέρουν στο μέλλον. H Adventura ελέγχεται αποκλειστικά από φυσικό 

πρόσωπο. 

2. Η Publius είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο που ιδρύθηκε 

με σκοπό την απόκτηση μετοχών στην Big Bang, μέσω της Bidigital, και τη 

διαχείριση επενδύσεων στη Σλοβενία. Η Publius ελέγχεται από την εταιρεία York 

Capital Management Global Advisors LLC (στο εξής η "York Capital"). 

Η York Capital είναι ένα παγκόσμιο ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων που η 

κύρια της δραστηριότητα είναι η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών που 

προκύπτουν από συγκεκριμένα γεγονότα. Η York Capital επικεντρώνεται σε 

εταιρείες που βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση και σε επενδύσεις, 

στις παγκόσμιες αγορές πιστώσεων και στις αγορές δανεισμού κεφαλαίων. Η 

York Capital ελέγχεται από φυσικό πρόσωπο. 

3. Η Bidigital είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Σλοβενία που ανήκει κατά 

[………]1% στην Adventura και [………]% στην Publius. Η εταιρεία Bidigital είναι 

όχημα ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της επένδυσης στην εταιρεία Big Bang, 

της οποίας είναι ο μοναδικός μέτοχος. Η Publius και η Adventura προτίθενται να 

χρησιμοποιήσουν το όχημα ειδικού σκοπού Bidigital για να κατέχουν και να 

διαχειρίζονται την Big Bang από κοινού. 

4. Η Big Bang είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Σλοβενία που διεξάγει 

δραστηριότητες λιανικής και χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών σε 

καταστήματα λιανικής στη Σλοβενία και στην ιστοσελίδα bigbang.si.  

Η εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα από τις κατηγορίες των καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών προϊόντων και οικιακών συσκευών ταξινομημένα ως: πρόγραμμα 

ήχου, πρόγραμμα βίντεο, ηχογραφημένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρόγραμμα 

αυτοκινήτων, αξεσουάρ AV, μουσικά όργανα, smartwatches/ βραχιόλια, μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ηλεκτρικά προϊόντα κινητικότητας, προϊόντα 

για έξυπνο σπίτι, κινητή τηλεφωνία, προϊόντα τυχερών παιχνιδιών, υπολογιστές 

                                                        
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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και εξοπλισμός, tablets και αξεσουάρ, πρόγραμμα φωτογραφιών, μικρά αγαθά, 

μικρές οικιακές συσκευές. Επιπλέον, ορισμένες λιανικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται, όπως η παράδοση, είσοδος, διάθεση προϊόντων, εγκατάσταση 

και σύνδεση προϊόντων, πώληση των εκδηλώσεων, παροχή συμβουλών σχετικά 

με τα προϊόντα που πωλούνται, υποστήριξη πελατών από απόσταση, ασφάλιση 

προϊόντων για τυχαία ζημιά και επιπλέον προστασία. Σε συνεργασία με άλλη 

εταιρεία, προσφέρει καινοτόμα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής 

απόδοσης, προϊόντα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, λαμπτήρες LED, 

εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με ενεργειακά αποδοτικές οικιακές συσκευές. 

Χονδρική πώληση πραγματοποιείται εντός τριών εμπορικών επωνυμιών/ 

κατηγοριών: [………].  

 

Στις 6 Μαΐου 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 17 Μαΐου 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 23 Μαΐου 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας 

Μετόχων (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ της Adventura και της Publius, οι οποίες 

είναι ήδη μέτοχοι της Bidigital.  

Η Big Bang ανήκει [………]% στην Bidigital, η οποία υφίσταται μόνο ως όχημα 

ειδικού σκοπού για την απόκτηση άλλων εταιρειών. 
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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 υπό την καθοδήγηση της Κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της Επιτροπής 

για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο 

των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και τα γεγονότα που αφορούν την 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα τους διορισμούς των ανωτέρω 

διοικητικών στελεχών, καταλήγει ότι, τα εν λόγω δικαιώματα που υπάρχουν στη 

Συμφωνία Μετόχων δίδουν κοινό έλεγχο στις Adventura και Publius, καθώς θα έχουν 

τη δυνατότητα να ασκούν καθοριστική επιρροή επί της επιχείρησης Bidigital και άρα 

στην Bing Bang. Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης 

και τη λειτουργική αυτονομία της Επιχείρησης Στόχου και κατέληξε ότι οι εργασίες της 

δεν θα περιορίζονται σε μια και μόνο λειτουργία των ιδρυτικών εταιρειών, θα έχει 

επαρκείς πόροι για την ανεξάρτητη λειτουργία στην αγορά, δεν υπάρχει 

περιορισμούς των συναλλαγών της επιχείρησης στην αγορά και η λειτουργία της 

προβλέπεται σε μόνιμη βάση. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, 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)(β) του Νόμου, καθότι η Επιχείρηση Στόχος αποτελεί κοινή 

επιχείρηση που θα ελέγχεται από κοινού από τις Adventura και τη Publius, που θα 

εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 

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, για το οικονομικό έτος 

2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Adventura, ανήλθε περίπου στα €[………] 

και η York Capital (στην οποία ανήκει η Publius) για το ίδιο έτος πραγματοποίησε 

παγκόσμιο κύκλο εργασιών περίπου €[………]. Η Big Bang πραγματοποίησε 

παγκόσμιο κύκλο εργασιών ύψους €[………] κατά τη λήξη του οικονομικού έτους  

2017. Σημειώνεται ότι η Publius και η Bidigital δεν πραγματοποίησαν κανένα 

παγκόσμιο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2017, δεδομένου ότι και οι δύο εταιρείες 

ιδρύθηκαν το 2018. 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης οι συμμετέχουσες δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση αναφέρουν ότι η Adventura διεξήγαγε 

εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 

[………], με κύκλο εργασιών που ανέρχεται περίπου στα €[………]. Η York Capital, 

μέσω της εταιρείας [………], διεξήγαγε δραστηριότητες σχετικές [………] εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με κύκλο εργασιών που ανέρχεται στις 

€[………]. Η Big Bang πέτυχε κύκλο εργασιών στην Κυπριακή επικράτεια €[………] 

διαμέσου εξαγωγής ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων. Η Publius και η 

Bidigital δεν πέτυχαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο κατά το έτος 2017, δεδομένου ότι 

και οι δύο εταιρείες ιδρύθηκαν το 2018.   

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. 

Η Adventura ασχολείται με δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου και η Publius 

είναι εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό την απόκτηση μετοχών στην Big Bang μέσω 

της Bidigital, και τη διαχείριση επενδύσεων στη Σλοβενία. Η Publius ελέγχεται από 

την εταιρεία York Capital, η οποία είναι ένα παγκόσμιο ταμείο εναλλακτικών 

επενδύσεων που η κύρια δραστηριότητα της είναι η αναζήτηση επιχειρηματικών 

ευκαιριών.  

Η Επιχείρηση Στόχος προσφέρει τα προϊόντα από τις κατηγορίες καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών προϊόντων και οικιακών συσκευών που ταξινομούνται ως: πρόγραμμα 

ήχου, πρόγραμμα βίντεο, ηχογραφημένα μέσα, πρόγραμμα αυτοκινήτων, αξεσουάρ 

AV, μουσικά όργανα, smartwatches/ βραχιόλια, drones, προϊόντα ηλεκτρικής 

κινητικότητας, κινητή τηλεφωνία, προϊόντα τυχερών παιχνιδιών, ηλεκτρονικοί 
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υπολογιστές και εξοπλισμός, τάμπλετς και αξεσουάρ, πρόγραμμα φωτογραφιών, 

λευκά είδη, μικρές οικιακές συσκευές. Επιπλέον, προσφέρονται ορισμένες υπηρεσίες 

λιανικής όπως παράδοση, διάθεση των αγαθών, εγκατάσταση και σύνδεση 

προϊόντων, πώληση εκδηλώσεων, παροχή συμβουλών σε προϊόντα που πωλούνται, 

εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πελατών, ασφάλιση προϊόντων για τυχαία ζημία και 

πρόσθετη προστασία. Σε συνεργασία με άλλη εταιρεία, προσφέρονται καινοτόμα 

προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ηλεκτρικής 

ενέργειας, λαμπτήρες LED, εξοικονόμησης σε σχέση με τις ενεργειακά αποδοτικές 

οικιακές συσκευές. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της συγκέντρωση καθώς και σχετική 

νομολογία, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά λιανικής και χονδρικής 

πώλησης ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να θεωρεί 

αναγκαίο να τη διαχωρίσει σε περαιτέρω υπο-αγορές καθότι δεν διαφοροποιείται το 

συμπέρασμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για την υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών.  

Σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, η Επιτροπή λόγω του ότι οι δύο 

ιδρυτικές εταιρείες προϋπήρχαν ως μέτοχοι στην Bidigital και στην παρούσα πράξη 

γίνεται η μετατροπή από αποκλειστικό έλεγχο από την Adventura σε κοινό έλεγχο 

από την Adventura και την Publius και καμία από τις δύο ιδρυτικές δεν έχει κοινές 

δραστηριότητες με την Επιχείρηση  Στόχο, αφού δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά 

λιανικής και χονδρικής πώλησης ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, στην Κύπρο καταλήγει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια σχέση 

και δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης.  

Επίσης, δεν φαίνεται να προκύπτει οιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ των ιδρυτικών 

και της Επιχείρησης Στόχου. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου καθότι δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη ή/και κάθετη ή/και γειτονική σχέση μεταξύ 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 
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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 


