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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 38/2021 

        Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.029 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης 

eOne Music Group της Hasbro, Inc. από την The Blackstone Group Inc., μέσω 

της SESAC Holdings, Inc. 

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 Ιούνιου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 14 Μαΐου 2021, εκ μέρους της SESAC Holdings, 

Inc.   (εφεξής η «SESAC»), 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 The 

Blackstone Group Inc. (μαζί με οποιεσδήποτε από τις συνδεδεμένες (affiliated) 

εταιρείες ή συνδεδεμένα επενδυτικά ταμεία (affiliated investment funds)) (εφεξής η 

«Blackstone») προτίθεται να αποκτήσει, μέσω της SESAC, την επιχείρηση eOne 
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Music Group  (the Music Group business) της Hasbro, Inc. (εφεξής η «Επιχείρηση 

Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Blackstone που είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής 

περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Blackstone λειτουργεί ως μια εταιρεία 

διαχείρισης επενδύσεων, όχι ως όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων 

(conglomerate) ή ως ιθύνουσα εταιρεία. Συνεπώς, κάθε εταιρεία του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου της  Blackstone, υπόκειται σε ξεχωριστή 

διαχείριση και χρηματοδότηση και κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές 

(παρόλο που οι επενδυτές των διαφορετικών επενδυτικών ταμείων της 

Blackstone ενδέχεται να επικαλύπτονται).  

Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone έχει το δικό της διοικητικό 

συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει και εκπροσώπους της Blackstone.  

H SESAC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. H SESAC είναι ελεγχόμενη εταιρεία 

χαρτοφυλακίου της Blackstone και διαχειρίζεται δικαιώματα παρουσίασης 

(public performance), μηχανικά δικαιώματα (mechanical), δικαιώματα 

συγχρονισμού (synchronization) και άλλα δικαιώματα στα έργα των 

συνδεδεμένων συγγραφέων, συνθετών, μουσικών και εκδοτών της. Η SESAC 

είναι σε θέση να προσφέρει μοναδικές άδειες (singular licenses) για τα έργα 

των συνδεδεμένων συγγραφέων και εκδοτών της που συγκεντρώνουν τόσο 

δικαιώματα παραστάσεως  (performance rights) και μηχανικά δικαιώματα 

(mechanical rights) προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στην 

αδειοδότησης για χρήστες μουσικής, καθώς και βελτιωμένη αξία για τους 

δημιουργούς και εκδότες μουσικής. Οι επιχειρήσεις της λειτουργούν σε μια 

εξελιγμένη πλατφόρμα δεδομένων για την έγκαιρη, αποτελεσματική συλλογή 

και διανομή δικαιωμάτων (royalty collection and distribution). 

Για τον σκοπό της συγκέντρωσης ιδρύθηκαν οι κάτωθι ειδικού σκοπού 

εταιρείες: 

• H Melody U.S. Buyer LLC που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ  των Η.Π.Α. 

• H Melody UK Buyer Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου. 
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• H Melody Canada Buyer Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά. 

Η Sigma Holding I, Inc. και η SESAC Rights Management, Inc. είναι 

υφιστάμενες νομικές οντότητες με προηγούμενες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της 

Πολιτείας του Ντέλαγουερ  των Η.Π.Α., οι οποίες είναι κάτω από τη 

Blackstone. 

2. Η Επιχείρηση Στόχος (eOne Music Group) που είναι μια παγκόσμια 

ανεξάρτητη πλατφόρμα με δυνατότητες σε όλο το φάσμα (end-to-end) της 

μουσικής βιομηχανίας. Αποτελείται από τρείς κλάδους επιχειρήσεων, (i) 

ηχογράφησης και διανομής (recording and distribution); (ii) έκδοσης μουσικής 

(music publishing and licensing) και (iii) διαχείριση ταλέντων (talent 

management). Επί του παρόντος η Επιχείρηση Στόχος ανήκει στην Hasbro, 

Inc και συνίσταται στις εταιρείες Last Gang Management Inc., την 

Entertainment One U.S. LP, την Entertainment One GP LLC, την Dualtone 

Music Group, Inc. και την Audio Network Limited. 

Στις 18 Μαΐου 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 4 Ιουνίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 11 Ιουνίου 2021, 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 προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί στη βάση Συμφωνίας 

(εφεξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 25 Απριλίου 2021, η οποία συμφωνήθηκε από 

και μεταξύ των Hasbro, Inc.και Entertainment One Canada Ltd μαζί ως ο Πωλητής, 
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και της Melody U.S. Buyer LLC, Melody UK Buyer Limited, Melody Canada Buyer 

Inc., Sigma Holding I, Inc., SESAC Rights Management, Inc., ενεργώντας  μαζί ως ο 

Αγοραστής.  Όπως αναφέρεται στην Συμφωνία, ο Αγοραστής θα αποκτήσει όλα τα 

εκδομένα και εκκρεμούντα δικαιώματα συμμετοχής (issued and outstanding equity 

interests) στην Last Gang Management Inc., την Entertainment One U.S. LP, την 

Entertainment One GP LLC, την Dualtone Music Group, Inc. και την Audio Network 

Limited, που όλες μαζί συνιστούν την επιχείρηση eOne Music Group.   

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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)(ii) του 

Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου από την Blackstone,  

μέσω της SESAC. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2019 της Blackstone ανήλθε γύρω στα [………]1,   για το έτος 2020 της SESAC 

ανήλθε γύρω στα [………] και της Επιχείρησης Στόχος [………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2019 της Blackstone ανήλθε 

στα [………] από διάφορες δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου της όπως 

software, οπτικά, διαφήμιση μέσω διαδικτύου, κ.ά., της SESAC στις [………]. 

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 

 
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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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. 

Ο όμιλος Blackstone είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών 

στοιχείων που δραστηριοποιείται μέσω διάφορων ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου. 

Η  SESAC, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Blackstone, είναι ένας 

οργανισμός διαχείρισης δικαιωμάτων μουσικής (U.S.-based music rights 

organization) ο οποίος διαχειρίζεται δικαιώματα δημόσιας παρουσίασης (public 

performance), μηχανικά δικαιώματα (mechanical), δικαιώματα συγχρονισμού 

(synchronization) και άλλα δικαιώματα. Επιπλέον στην SESAC ανήκει μία εταιρεία 

παραγωγής μουσικής που ονομάζεται The Stephen Arnold Group, LLC (στο εξής η 

«Stephen Arnold») η οποία αδειοδοτεί δικαιώματα δημόσιας παρουσίασης και 

συγχρονισμού σε διάφορα κανάλια καλωδιακής τηλεόρασης και τοπικούς σταθμούς 

ειδήσεων στις ΗΠΑ.  

Η Επιχείρηση Στόχος είναι ενεργή στη μουσική ηχογράφηση και διανομή καθώς 

επίσης και στην επιχείρηση έκδοσης και αδειοδότησης μουσικής (publishing and 

licensing business). Επιπλέον ο Στόχος λειτουργεί τμήμα διαχείρισης ταλέντων 

(talent management division) (συμπεριλαμβανομένων κάποιων περιοδιών ζωντανής 

μουσικής (live music touring)). Η Επιχείρηση Στόχος έχει τελευταίως εξαγοράσει μια 

επιχείρηση που ονομάζεται Audio Network, η οποία αδειοδοτεί δικαιώματα 

συγχρονισμού (licenses synchronisation rights) σε ταινίες ή τηλεοπτικές εταιρείες στις 

ΗΠΑ και στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά, δικαιώματα 

συγχρονισμού (synchronization rights) και διαδικτυακά δικαιώματα  (online rights) και 

μηχανικά δικαιώματα ( mechanical rights) στην μουσική βιομηχανία. 

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή, καταλήγοντας, ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος/ 

υπηρεσίας ως (α) την αγορά διαδικτυακών δικαιωμάτων (Online rights), (β) την 
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αγορά δικαιωμάτων παρουσίασης (Performance rights), (γ) την αγορά δικαιωμάτων 

συγχρονισμού (Synchronization rights) και (δ) την αγορά μηχανικών δικαιωμάτων 

(mechanical rights).  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2019 της Blackstone 

αφορούσε διάφορες δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου της όπως 

software, οπτικά, διαφήμιση μέσω διαδικτύου, κ.ά., της SESAC αφορούσε [………] 

και της Επιχείρησης Στόχος αφορούσε [………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης εμπλεκόμενα μέρη παρουσιάζουν 

οριζόντια αλληλοεπικάλυψη στην Κύπρο, καθώς και οι δύο εταιρείες είχαν κύκλο 

εργασιών την Κύπρο κατά το 2020 που αφορούσε την αγορά δικαιωμάτων 

παρουσίασης (performance rights). Ο κύκλος εργασιών της SESAC [………] και ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή δεν εξέτασε το θέμα περαιτέρω αφού οποιοδήποτε μερίδιο 

αγοράς θα είναι αμελητέο. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης προκύπτει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών εταιρειών στην αγορά δικαιωμάτων 

παρουσίασης (performance rights) 

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

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

διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15%. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η αδειοδότηση δικαιωμάτων παρουσίασης 

(performance rights) για χρήση εκτός σύνδεσης πραγματοποιείται γενικά από 

εταιρείες συλλογής (collecting societies) (public performance right societies). Η 

SESAC είχε κύκλο εργασιών [………]. Η Audio Network συλλέγει δικαιώματα 

(royalties) στην Κύπρο μέσω της PRS στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η  συμμετοχή της 

τοπικής εταιρείας συλλογής σημαίνει ότι η SESAC δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει 

την αδειοδότηση ή την τιμολόγηση των δικαιωμάτων παρουσίασης (performance 

rights) για το ρεπερτόριο τους. Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών της Επιχείρησης 

Στόχου στην αγορά των δικαιωμάτων παρουσίασης στην Κύπρο ήταν [………]. 
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Με βάση τις εκτιμήσεις της SESAC, η αγορά δικαιωμάτων παρουσίασης 

(performance rights market) στη Κύπρο είναι περίπου €6,6 εκατομμύρια. Στην βάση 

του εκτιμημένου κύκλου εργασιών της αγοράς δικαιωμάτων παρουσίασης 

(performance rights market) στην Κύπρο το μερίδιο αγοράς της SESAC εκτιμάται σε 

[0-5%] και το μερίδιο αγορά της Επιχείρησης Στόχου επίσης εκτιμάται σε [0-5%]. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από την 

οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως 

αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, έκρινε ότι η συναλλαγή δεν 

εγείρει οποιαδήποτε κάθετη ή/και γειτονική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων των 

συμμετεχουσών εταιρειών. 

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 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες αγορές 

στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 

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 


