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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 1/2022 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.074 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου στην 

Razer Inc., από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (μέσω της Sidewinder 

Holdings Limited) και φυσικά πρόσωπα 

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: 11 Ιανουαρίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 17/12/2021, από την CVC Capital Partners SICAV-FISS.A. (εφεξής 

η «CVC»), τον κο. M-L.T και τον κο. L.K 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, η CVC, μέσω 

της Sidewinder Holdings Limited (εφεξής η «CVC HoldCo»), ο κος. [………] και ο 

κος. L.K (εφεξής μαζί «οι Ιδρυτές») θα αποκτήσουν έμμεσα κοινό έλεγχο επί της 
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Razer Inc.(εφεξής η «Razer» ή ο «Στόχος»), μέσω μιας κοινής επιχείρησης όχημα, 

της Ouroboros (III) Inc. (εφεξής «TopCo»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Sidewinder Holdings Limited (CVC HoldCo) που είναι μία ιδιωτική εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϊ, που αποτελεί 

εταιρεία ειδικού σκοπού χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες, που 

συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία απόκτησης για τον σκοπό της 

Προτεινόμενης Συναλλαγής και ελέγχεται από τη CVC Capital Partners 

SICAV-FIS S.A. 

[………]1 
  

Το «ΔίκτυοCVC» αποτελείται από την CVC και τις θυγατρικές και 

συνδεδεμένες εταιρείες της και την CVC Capital Partners Advisory Group 

Holding Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι ιδιωτικές οντότητες, 

οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν παροχή επενδυτικών 

συμβουλών σε και/ή διαχείριση επενδύσεων (managing investments) εκ 

μέρους ορισμένων επενδυτικών ταμείων και πλατφόρμων (platforms) (εφεξής 

τα «Ταμεία CVC»), περιλαμβανομένου του ταμείου  CVC Fund VII. 

Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμμετοχές σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες 

βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή. Οι 

εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την CVC αναφέρονται στην 

παρούσα κοινοποίηση ως «Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC». 

2. Ο κος. [………] που είναι συνιδρυτής της Razer και έχει υπηρετήσει ως 

διευθύνων σύμβουλος της Razer από τον Σεπτέμβριο του 2006. Ο κ. [………] 

είναι επίσης εκτελεστικός διευθυντής και πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου της Razer. Είναι υπεύθυνος για τη συνολική στρατηγική 

ανάπτυξη και τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για 

τη διεύθυνση και την επίβλεψη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης όλων των 

προϊόντων της Razer. 

3. Ο κος. L.K που είναι ιδρυτικός επενδυτής της Razer από τον Μάιο του 2005 

και έχει υπηρετήσει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου από τον Νοέμβριο 

του 2012. Είναι μη εκτελεστικός διευθυντής. 

 
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 [....]. 



3 

 

4. Η Ouroboros (III) Inc. (στο εξής η «TopCo») που είναι νέο-ιδρυθείσα εταιρεία 

ειδικού σκοπού που θα ανήκει έμμεσα κατά [………]% περίπου στην CVC 

HoldCo, κατά [………]% περίπου στον κο. [………], και κατά [………]% 

περίπου στον Κον. L.K). 

5. Η Razer που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και έχει την 

έδρα της στο Irvine της Καλιφόρνια, με 18 γραφεία σε όλο τον κόσμο. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Razer είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η 

διανομή, η έρευνα και η ανάπτυξη περιφερειακών για παιχνίδια συστημάτων 

(gaming peripherals), λογισμικού και υπηρεσιών κ.λ.π. Οι κύριες 

δραστηριότητες της Razer εμπίπτουν σε τρία τμήματα: (1) Υλισμικό 

(Hardware), (2) Λογισμικό και (3) Υπηρεσίες. Επί του παρόντος, η επιχείρηση 

εξαρτημάτων (hardware) συνεισφέρει στον πλείστο ([………]) παγκόσμιο 

κύκλο εργασιών της Razer. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Razer δεν πραγματοποιεί έσοδα από τις 

δραστηριότητες λογισμικού της, καθώς οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται ως 

μια μορφή υποστήριξης για τους χρήστες της Razer χωρίς χρέωση. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις της Razer που εμπίπτουν στην κατηγορία 

Υπηρεσίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Για πληρότητα, η 

Razer προμηθεύει επίσης ορισμένα προϊόντα Lifestyle (όπως οικιακές 

συσκευές, κινητά αξεσουάρ, ρούχα, τσάντες και εξοπλισμό) παγκοσμίως, 

αλλά τα έσοδα που επιτυγχάνονται από καθένα από αυτά τα προϊόντα 

lifestyle είναι ελάχιστα. 

Στις 21/12/2021, η 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 31/12/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 05/01/2022, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση (i) της συμφωνίας 

κοινοπραξίας (consortium agreement) σχετικά με τη συμπεριφορά των διαφόρων 

μερών, σε σχέση με το Σχέδιο2 (αναλύεται πιο κάτω), ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 

2021 (εφεξής η «Συμφωνία») και (ii) της συμφωνίας μετόχων (εφεξής η «ΣΜ») 

ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2021 μαζί με την TopCo σχετικά με τη διακυβέρνηση των 

TopCo/Razer μετά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης. 

Η Συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω Σχεδίου διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 86 

του περί Εταιρειών Nόμου (Αναθεώρηση 2021) των Νήσων Κέιμαν (το «Σχέδιο») στη 

βάση του “Arrangements and Reconstructions- Power to compromise with creditors 

and members». 

Η Razer ετοίμασε το Σχέδιο κατόπιν αιτήματος της Ouroboros (I) Inc. (το «Πρόσωπο 

που Προσφέρει» (Offeror)) μίας εταιρεία ειδικού σκοπού που ανήκει έμμεσα κατά 

100% στην TopCo. Η TopCo θα ανήκει έμμεσα κατά [………]% περίπου στην CVC 

Hold Co, κατά [………]% περίπου στον Κο. [………], και κατά [………]% περίπου 

στον Κο. L.K.  

Συνοπτικά, καθώς η προσφορά θα γίνει μέσω του Σχεδίου, δεν θα μεταβιβαστεί 

καμία μετοχή. Αντίθετα, μόλις εγκριθεί το Σχέδιο, όλες οι υφιστάμενες μετοχές της 

Razer θα ακυρωθούν (για αντιπαροχή σε μετρητά ανά μετοχή, εξαιρουμένων των 

μετοχών των Ιδρυτών) και η Razer θα εκδώσει στο Πρόσωπο που Προσφέρει (the 

Offeror) τον ίδιο αριθμό νέων μετοχών με αυτές που ακυρώθηκαν, με τέτοιο τρόπο 

που η Razer θα καταστεί άμεσα πλήρης ιδιοκτησία του Προσώπου που Προσφέρει 

(Offeror) και έμμεσα της TopCo.  

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.139/2004 για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01), καθώς και τα 

γεγονότα που αφορούν την παρούσα πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα τον τρόπο 

λήψης των αποφάσεων για τα θέματα στρατηγικής σημασίας, καταλήγει ότι τα εν 

λόγω δικαιώματα που προνοούνται στη Συμφωνία και ιδιαίτερα το θέμα του 

προϋπολογισμού αλλά και του επιχειρηματικού σχεδίου, παραχωρούν κοινό έλεγχο 

 
2 Σύμφωνα με το άρθρο 86 του περί Εταιρειών Nόμου (Αναθεώρηση 2021) των Νήσων Κέιμαν. 
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στη CVC HoldCo μαζί με τον Κο. [………] και τον Κο. L.K καθώς τους δίδεται η 

δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής επί του Στόχου. 

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 αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου, σε κοινό έλεγχο του από την CVC 

HoldCo μαζί με τον Κο. [………] και τον Κο. L.K. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC, ανήλθε περίπου στα €[………] και του 

Στόχου για το 2020 ανήλθε στα €[………].  

Ο κύκλος εργασιών των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC στην Κύπρο 

ανέρχεται στα €[………] για το 2020 και [………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, 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. 

Τα Ταμεία CVC συμμετέχουν σε μια σειρά εταιρειών με δραστηριότητες σε διάφορες 

βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή, κυρίως στην 

Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Asia Pacific region). 

Οι κύριες δραστηριότητες της Razer είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διανομή, η 

έρευνα και η ανάπτυξη περιφερειακών εξαρτημάτων παιχνιδιών (gaming 

peripherals), συστημάτων, λογισμικού (software), και υπηρεσιών κ.λπ. Οι κύριες 
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δραστηριότητες της Razer εμπίπτουν σε τρία τμήματα: (1) Υλισμικό (Hardware), (2) 

Λογισμικό (Software) και (3) Υπηρεσίες. 

(1) Στο Υλισμικό (Hardware), τα προϊόντα της Razer περιλαμβάνουν 

ηλεκτρονικά είδη για καταναλωτές (consumer electronics) σχεδιασμένα για παιχνίδια 

(gaming) (συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών), περιφερειακά εξαρτήματα 

παιχνιδιών (gaming peripherals) (βασικές κατηγορίες είναι τα ποντίκια και τα 

πληκτρολόγια) και ακουστικά. Επί του παρόντος, η επιχείρηση Υλισμικού (Hardware) 

συνεισφέρει στο μεγαλύτερο μέρος ([………]) των εσόδων της Razer παγκοσμίως. 

(2) Το Λογισμικό (Software) της Razer αποτελείται από το Razer Synapse 

(ένα εργαλείο διαμόρφωσης υλισμικού (hardware configuration tool)), για 

παράδειγμα, που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν το υλισμικό (hardware) 

τους), το Razer Chroma RGB (ένα ιδιόκτητο (proprietary) σύστημα τεχνολογίας 

φωτισμού RGB που υποστηρίζει συσκευές και παιχνίδια/εφαρμογές) και το Razer 

Cortex (βελτιστοποιητής (optimiser) και εκκινητής (launcher) παιχνιδιών). Παγκόσμια, 

η Razer δεν πραγματοποιεί έσοδα από τις δραστηριότητες Λογισμικού (Software) 

της, καθώς οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται ως μια μορφή υποστήριξης (back-end 

support) για τους χρήστες της Razer χωρίς χρέωση. 

(3) Η κατηγορία Υπηρεσίες (Services) της Razer περιλαμβάνει υπηρεσίες 

πληρωμών εντός παιχνιδιού (μέσω του Razer Gold) και ένα πρόγραμμα 

επιβράβευσης, π.χ. για παιχνίδια και δωροκουπόνια (μέσω Razer Silver). Η Razer 

παρέχει επίσης υπηρεσίες πληρωμών σε περιορισμένο αριθμό δικαιοδοσιών. Οι 

επιχειρήσεις της Razer στην κατηγορία Υπηρεσίες (Services) βρίσκονται ακόμα σε 

πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται (1) η αγορά εικονικών 

πιστώσεων (virtual credits), (2) η αγορά προμήθειας περιφερειακών εξαρτημάτων 

υπολογιστών (computer peripherals), (3) η αγορά ακουστικών και (4) η αγορά 

προμήθειας φορητών υπολογιστών. Οποιαδήποτε περαιτέρω υποδιαίρεση σε υπο-

αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η 

γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι δραστηριότητες του «Δικτύου CVC» περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών 

συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών ταμείων 

και πλατφόρμων (τα «Ταμεία CVC»). Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμμετοχές σε 
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αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που 

ασχολούνται με χημικά, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, παροχή υπηρεσιών, 

μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή προϊόντων. 

Οι κύριες δραστηριότητες της Razer είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η διανομή, η 

έρευνα και η ανάπτυξη περιφερειακών για παιχνίδια συστημάτων, (gaming 

peripherals), λογισμικού και υπηρεσιών κ.λ.π. Οι κύριες δραστηριότητες της Razer 

εμπίπτουν σε τρία τμήματα: (1) Υλισμικό (Hardware), (2) Λογισμικό και (3) 

Υπηρεσίες. Κατά το 2019 και 2020, ο κύκλος εργασιών της Razer στην Κύπρο 

πραγματοποιήθηκε μέσω της πώλησης εικονικών πιστώσεων (virtual credits). 

Ο κ. [………] [………]. 

Ο κ. L.K [………].  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει οιαδήποτε 

αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της CVC και των θυγατρικών της και 

των δραστηριοτήτων του Στόχου στην Κύπρο.  

Συνεπώς, η Προτεινόμενη Συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε οριζόντια 

επικάλυψη.  

Αναφορικά με κάθετες σχέσεις, εξ’ όσων τα Μέρη αναφέρουν, καμία εκ των CVC και 

των Εταιρειών Χαρτοφυλακίων των Κεφαλαίων CVC δεν προμηθεύουν 

οποιεσδήποτε εισροές (inputs) στην Razer στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, καμία εκ των 

CVC και των Εταιρειών Χαρτοφυλακίων των Κεφαλαίων CVC δεν είναι υφιστάμενοι 

πελάτες της Razer στην Κύπρο και δεν υπάρχουν κάθετες σχέσεις μεταξύ των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίων των Κεφαλαίων CVC και της Razer στην Κύπρο.  

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 τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

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

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του 

Νόμου. 
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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 


