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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 
8 Μαρτίου 2019, από τις εταιρείες Daimler AG (στο εξής η «Daimler»)  και 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA (στο εξής η 
«FC Köln»), 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 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SK Gaming Beteilingungs 
GmbH (στο εξής η «Beteilingungs») από την Daimler και του υπόλοιπου 50% από την FC Köln. 
 
Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Η 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στο 1. Fußball-Club Köln 01/07 e.V, ένα επαγγελματικό ποδοσφαιρικό 
σύλλογο της Κολωνίας. Ο κύκλος εργασιών της προέρχεται από τη λήψη τελών αδειών, τελών μεταφοράς, 
μάρκετινγκ, χορηγιών, πώληση εμπορευμάτων, εισιτηρίων κλπ.. 

2. Η Daimler AG που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και 
δραστηριοποιείται στην  παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων όλων των τύπων π.χ. Mercedes-Benz, Western 
star, Thomas Built Buses, κ.ά. και στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όπως την Τράπεζα Mercedes-
Benz, τη χρηματοπιστωτική Mercedes-Benz και τη χρηματοπιστωτική Φορτηγών Daimler. 
 

3. Η Beteilingungs που είναι ιθύνουσα εταιρεία η οποία κατέχει το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας SK 
Gaming GmbH & Co. KG (στο εξής η «SK Gaming ή Επιχείρηση Στόχος»), ενώ το υπόλοιπο 33% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχου το κατέχει ο κ. Α.Τ. Müller.  
 
Η SK Gaming είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και 
δραστηριοποιείται στα ηλεκτρονικά αθλήματα. Η εν λόγω εταιρεία διατηρεί επαγγελματικές ομάδες για διάφορα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκδηλώσεις και σε πρωταθλήματα.  
 

Στις 12 Μαρτίου 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 στις 22 Μαρτίου 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 Απριλίου 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 των ακόλουθων δύο Συμφωνιών Αγοράς Μετοχών : 
(α) Συμφωνία Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2018 αναφορικά με την πώληση και αγορά μετοχών στην 
Beteilingungs, μεταξύ της Esforce Holding Ltd (πωλητής) και της Daimler (αγοραστής), 



(β) Συμφωνία Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2018 αναφορικά με την πώληση και αγορά μετοχών στην 
Beteilingungs, μεταξύ της Esforce Holding Ltd (πωλητής) και της FC Köln (αγοραστής). 
 
Δυνάμει των όρων των ως άνω Συμφωνιών Αγοράς Μετοχών, η Daimler και η FC Köln θα αποκτήσουν από 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Beteilingungs. 
 
Επιπλέον, τα μέρη σύναψαν τη Συμφωνία των Βασικών Όρων (Term Sheet) ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018 για 
Επένδυση στη SK Gaming, μεταξύ του κ. Α.Τ. Müller, της Daimler, της SK Gaming και της Beteilingungs (στο εξής η 
«Συμφωνία»). 
 
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 Δικαιοδοσίας1, 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 Daimler και FC Köln Daimler.  
 
Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. Συγκεκριμένα, η Daimler πραγματοποίησε παγκόσμιο κύκλο εργασιών 
περίπου €[………]2 κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018, ενώ η FC Köln σημείωσε παγκόσμιο κύκλο εργασιών 
ύψους €[………] κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017/2018. Η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποίησε κατά το  
έτος 2017 συνολικό κύκλο εργασιών ύψους €[………]. 
 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η Daimler όσο και η FC Köln και η Επιχείρηση Στόχος 
διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Οι συμμετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι από τον κύκλο εργασιών που πραγματοποίησε η Daimler κατά το έτος 2018 
στην Κύπρο, περίπου τα €[………] προήλθαν από τις δραστηριότητες της στην αγορά των μηχανοκίνητων οχημάτων 
“premium”/εμπορικών οχημάτων ή από την πώληση εξαρτημάτων. Τα €[………].  
 
Η FC Köln διατηρούσε επιχειρηματική σχέση με εταιρεία που ήταν εγκατεστημένη στην Κύπρο μέχρι το Φεβρουάριο του 
2018, οπότε και η σχετική τους σύμβαση τερματίστηκε. [………]. Κατά το οικονομικό έτος 2017/2018, οι πωλήσεις της 
ανήλθαν στις €[………].  
 
Η SK Gaming δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα ηλεκτρονικών αθλημάτων (eSports) και ο κύκλος εργασιών της 
ανήλθε στα  €[………]. 
 
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 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 Daimler δραστηριοποιείται στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ανταλλακτικών των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Στην κυπριακή αγορά δραστηριοποιείται στη διανομή των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ανταλλακτικών μέσω των αντιπροσώπων της. 
 
Η FC Köln είναι επαγγελματικός αθλητικός σύλλογος ο οποίος διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα, ακαδημία ποδοσφαίρου και 
αθλητικές εγκαταστάσεις.  [………]. 
 
Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην αγορά των eSports. Τα eSports, δηλαδή τα ηλεκτρονικά αθλήματα, 
μετατρέπουν τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια σε αθλητικές εκδηλώσεις με θεατές. Οι αθλητικές αυτές εκδηλώσεις είναι 
βασικά παρόμοιες με τις αντίστοιχες τους της «πραγματικής ζωής», με τη μόνη διαφορά ότι οι θεατές παρακολουθούν 
τους παίχτες να παρεβρίσκονται σε ένα αθλητικό γεγονός σε εικονικό περιβάλλον. Οι διαγωνισμοί είναι στην πλειοψηφία 

                                                        
1
 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. 
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 [....]. 



τους για πολλούς παίκτες (multiplayer) και στις περισσότερες περιπτώσεις προσφέρονται μέσω διαδικτυακής ή LAN 
(υπολογιστή σε υπολογιστή) σύνδεσης.  
 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι ως σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών στην παρούσα 
πράξη συγκέντρωσης την αγορά ηλεκτρονικών αθλημάτων (eSports). Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε περαιτέρω 
διαχωρισμός της σχετικής αγοράς σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας 
πράξης. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για την υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών.  
 
Τα έσοδα της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο προέρχονται τη δραστηριοποίηση της στην αγορά ηλεκτρονικών 
αθλημάτων (eSports) π.χ. διαφημίσεις, εμπορεύματα κ.ά.. 
 
Η Daimler σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δραστηριοποιείται σε διαφορετικές αγορές από αυτές που 
δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η FC Köln σύμφωνα με τα στοιχεία της 
κοινοποίησης έχει τερματίσει τις δραστηριότητες της στην Κύπρο. 
 
Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν υφίσταται οριζόντια, κάθετη ή/και γειτονική σχέση μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μερών.  
 
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. 
 
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 


