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κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 1 Νοεμβρίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 από τις εταιρείες The 

Goldman Sachs Group, Inc. (στο εξής η «GSG») και Dragon Capital Investments Ltd 

(στο εξής η «DCI»), 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 απόκτηση του κοινού ελέγχου επί της UCPIH Ltd    

(στο εξής η «UCPIH») από τις GSG και DCI.  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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Η GSG που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης. Η GSG δραστηριοποιείται στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, 

χρηματοοικονομικών και διαχείρισης επενδύσεων και παρέχει ευρείας κλίμακας 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες όπως εταιρείες, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, κυβερνήσεις και ιδιώτες.  

 

Η DCI που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί μέρος του Ομίλου Dragon Capital. Ο Όμιλος 

Dragon Capital δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων και 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο εύρος 

πωλήσεων συμμετοχών και σταθερού εισοδήματος, στις συναλλαγές και στην 

έρευνα, στην επενδυτική τραπεζική, στα ιδιωτικά κεφάλαια και τη διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων για θεσμικούς, εταιρικούς και ιδιωτικούς πελάτες.  

 
H UCPIH που αποτελεί την Eπιχείρηση Στόχο στην παρούσα πράξη είναι δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω 

εταιρεία ανήκει στη DCI και στην παρούσα χρονική στιγμή δεν είναι ενεργή, σε καμία 

αγορά. Πρόθεση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι όπως η Επιχείρηση Στόχος 

καταστεί ενεργή στην εξαγορά, διαχείριση και μετέπειτα πώληση συγκεκριμένων 

εμπορικών ακινήτων επενδυτικής βαθμίδας στην Ουκρανία, τα οποία θα παράγουν 

εισόδημα, άμεσα ή εμμέσως δια μέσου θυγατρικών εταιρειών. 

  

Στις 24 Σεπτεμβρίου 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 Δημοκρατίας 

στις 5 Οκτωβρίου 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 26 Οκτωβρίου 2018, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της 

γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά. 
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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 συναλλαγή εκδηλώνεται δια μέσου αλληλένδετων νομικών πράξεων και 

διαδοχικών σταδίων, που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκτηση κοινού ελέγχου, από 

τις GSG και  DCI (στο εξής θα αποκαλούνται μαζί ως οι «Αποκτώσες Επιχειρήσεις»), 

επί της Επιχείρησης Στόχου.  

 

Η κοινοποίηση γίνεται με βάση την καλόπιστη πρόθεση από τις Αποκτώσες 

Επιχειρήσεις να συνάψουν τις ακόλουθες συμφωνίες:  

1) Συμφωνία για την Αγορά Μετοχικού Κεφαλαίου μεταξύ της DCI ως ο πωλητής 

και της GSG ως ο αγοραστής, 

2) Συμφωνία Μετόχων μεταξύ της GSG και της DCI ως οι μέτοχοι και της 

Επιχείρησης Στόχου ως η κοινή επιχείρηση. 

Οι Αποκτώσες Επιχειρήσεις θα συνάψουν την Συμφωνία για την Αγορά Μετοχικού 

Κεφαλαίου, υπό τους όρους της οποίας η GSG θα αποκτήσει το [………]1 % του 

μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχου από την DCI, η οποία είναι σήμερα ο 

μοναδικός μέτοχος της. Επομένως, ως πρώτο στάδιο, η GSG θα καταστεί μέτοχος 

της Επιχείρησης Στόχου («Στάδιο 1»).  

Ταυτόχρονα με την Συμφωνία για την Αγορά Μετοχικού Κεφαλαίου, οι Αποκτώσες 

Επιχειρήσεις θα συνάψουν την Συμφωνία Μετόχων, υπό τους όρους της οποίας θα 

ρυθμίζονται οι σχέσεις τους ως μέτοχοι της Επιχείρησης Στόχου. Η ολοκλήρωση της 

Συμφωνίας Μετόχων, ως δεύτερο – αλλά ταυτόχρονο – στάδιο στη συναλλαγή, θα 

οδηγήσει στον κοινό έλεγχο από τις Αποκτώσες Επιχειρήσεις επί της Επιχείρησης 

Στόχου («Στάδιο 2»).  

[………]. 

                                                        
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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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 πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων της Συμφωνίας Μετόχων με βάση την έννοια της 

συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο καθώς και την 

Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Δικαιοδοσίας2, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθότι η Επιχείρηση Στόχος θα αποτελεί μια αυτόνομη 

κοινή επιχείρηση η οποία θα ελέγχεται από κοινού από τις DCI και GSG.  

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 o Ομίλος Dragon Capital ήταν €[………] για το έτος 

2017 και ο Ομίλος GSG €[………] για το έτος 2016, ενώ ο συνολικός κύκλος της 

Επιχείρησης Στόχου, για το έτος 2017 ήταν [………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όμιλος Dragon Capital 

διεξάγει εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, με κύκλο εργασιών για το έτος 2017 ύψους περίπου €[………]3 και ο 

Όμιλος GSG €[………] για το έτος 20164. 

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 

                                                        
2
 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων OJ C 372, 9.12.1997. 
3 Ο κύκλος εργασιών προκύπτει από [………]. 
4 Ο κύκλος εργασιών του ομίλου στην Κύπρο προκύπτει από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς παροχής ασφάλειας και προϊόντων σχετικά μα διαδικτυακή ασφάλεια, 
ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικού, παροχής υπηρεσιών στον τομέα των επιχειρηματικών λύσεων, 
παροχής φίλτρων λαδιού και αέρα σε αυτοκίνητα, διαχείρισης πληροφοριών, παροχής ασφαλιστικών 
προϊόντων ειδικών περιουσιών και ατυχημάτων, πώλησης προϊόντων για εκτύπωση, παραγωγή ζωικής 
τροφής και παροχής πρωτεΐνης σόγια για ειδική τροφή, εξειδίκευση στην παραγωγή μπισκότων, 
υποκατάστατων ψωμιού και φρυγανιών και πώλησης σε συστήματα πλοήγησης, εξοπλισμού εξεύρεσης 
ψαριών και άλλων για η θαλάσσια βιομηχανία. 
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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. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο όμιλος GSG δραστηριοποιείται στους τομείς της 

επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοοικονομικών και διαχείρισης επενδύσεων και 

παρέχει ευρείας κλίμακας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ευρεία και 

διαφοροποιημένη πελατειακή βάση, η οποία συμπεριλαμβάνει εταιρείες, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνήσεις και ιδιώτες. 

Ο Όμιλος Dragon Capital στον οποίο ανήκει η DCI, δραστηριοποιείται στον τομέα 

των επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ένα 

ολοκληρωμένο εύρος πωλήσεων συμμετοχών και σταθερού εισοδήματος, στις 

συναλλαγές και στην έρευνα, στην επενδυτική τραπεζική, στα ιδιωτικά κεφάλαια και 

την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για θεσμικούς, εταιρικούς και ιδιωτικούς 

πελάτες.  

Ενόψει του ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις μεταξύ 

των δραστηριοτήτων του ομίλου GSG, και του Ομίλου Dragon Capital στην Κύπρο, η 

Επιτροπή σημειώνει ότι θα εξετάσει την αγορά στην οποία θα δραστηριοποιείται η 

UCPIH που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης.  

 

Σύμφωνα με τα μέρη η Επιχείρηση Στόχος θα δραστηριοποιείται στην εξαγορά, 

διαχείριση και μετέπειτα πώληση συγκεκριμένων εμπορικών ακινήτων στην 

Ουκρανία και [………].  

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και σχετική νομολογία5, κατέληξε ότι ως σχετική 

αγορά προϊόντος / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζονται οι 

αγορές α) της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ακινήτων, β) της παροχής υπηρεσιών 

ενοικίασης ακινήτων και γ) της ιδιοκτησίας ακινήτων. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  

γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας 

για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών.  

                                                        
5 Βλ. Υποθέσεις M. 2863 – Morgan Stanley/ Olivetti/ Telecom Italia/ Tiglio, paragraph 19, M. 3370 – 
BNP Paribas/Atis Real International, paragraph 9, M. 7663 – DTZ/ Cushman and Wakefield, par. 9.   
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της συγκέντρωσης δεν υφίσταται οριζόντια σχέση  ή κάθετη 

ή άλλη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών καθότι οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, η Επιχείρηση Στόχος θα δραστηριοποιηθεί στις σχετικές 

αγορές στην Ουκρανία. 

 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει 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 


