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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ από την 

Altantica Leisure group Ltd, μέσω της Agasias Greek Properties Ltd 
 

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: 29 Ιανουαρίου 2019       

                                                                            

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 31/12/2018, από την Atlantica Leisure Group Ltd, 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 [………]1 του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ (εφεξής ο «Στόχος») από την 

Altantica Leisure Group Ltd (εφεξής η «ALG»), μέσω της Agasias Greek Properties 

Ltd (εφεξής η «AGP»). Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο του Στόχου θα παραμείνει 

στη Συνεργατική Εταιρεία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Κύπρου (Comarine) Λτδ (εφεξής 

η «Comarine»).   

                                                        
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 [....]. 

 



2 

 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1.  Η εταιρεία Ξενοδοχεία και Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ που αποτελεί το Στόχο 

στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και μοναδική της 

δραστηριότητα είναι η κατοχή και λειτουργία του Ξενοδοχείου Miramare 

Beach Hotel στη Λεμεσό (εφεξής το «Ξενοδοχείο»). 

2.  Η Atlantica Leisure Group Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και κύρια της 

δραστηριότητα είναι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο. Σημειώνεται 

ότι η θυγατρική της ALG, Atlantica Hotel Management Limited, έχει συνάψει 

Συμφωνία Διεύθυνσης (Management Agreement) με τον Στόχο για την 

παροχή υπηρεσιών διεύθυνσης του Ξενοδοχείου Miramare Beach Hotel στη 

Λεμεσό, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή βάσει απόφασης με 

αρ.15/2017 και ημερομηνία 08/05/2017. 

 

3.  Η Agasias Greek Properties Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία έχει συσταθεί στις 

06/09/2014 αλλά παρέμεινε αδρανής και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Η AGP είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της ALG. 

4.   Η Συνεργατική Εταιρεία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Κύπρου (Comarine) Λτδ είναι 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας Comarine στην Κύπρο είναι 

στα τουριστικά, ναυτιλιακά, εμπορικά (αντιπροσώπευση συνεργατικών εταιρειών) 

και επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες. Η Comarine κατέχει το [………] του 

μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου. 

Στις 3/1/2019, 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 11/1/2018, 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 23/1/2019, 
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στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29/1/2019 μετά από μελέτη, 

ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, 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 πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας 

Συνδρομής στο μετοχικό κεφάλαιο (Subscription Agreement) ημερομηνίας 28/12/2018 

(εφεξής η «Συμφωνία») μεταξύ των Comarine, Μetropolitan Credit & Finance Company 

Ltd (εφεξής η «MCF» και μαζί με την Comarine εφεξής η «CΜ»), AGP και του Στόχου. 

Η Comarine σήμερα κατέχει το [………] του εκδοθέντος κεφαλαίου του Στόχου και η 

MCF κατέχει το υπόλοιπο [………] του εκδοθέντος κεφαλαίου του Στόχου. Βάσει της 

Συμφωνίας, η ΑGP θα αποκτήσει το [………] του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του 

Στόχου, μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Το υπόλοιπο [………] του μετοχικού κεφαλαίου 

θα κατέχεται από τη CΜ. 

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 συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου αφού πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι ο Στόχος θα αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία θα ελέγχεται 

από κοινού από τις AGP και CM, που θα εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας 

αυτόνομης οικονομικής οντότητας. 

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, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών της ALG για το έτος 2017 ήταν €[………] και ο συνολικός κύκλος εργασιών 

της COM ήταν €[………]. Ο Στόχος κατά το 2017 είχε κύκλο εργασιών €[………]. 
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Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι όλες οι 

δραστηριότητες που διεξάγει η ALG, η  COM και ο Στόχος βρίσκονται εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

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. 

Η ALG δραστηριοποιείται κυρίως στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο και 

έχει  τις κάτωθι θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο: 

i. ROLICO HOTELS LIMITED: Κατέχει και λειτουργεί το Atlantica Bay 

Hotel 

ii. LUX HOTELS LIMITED: Κατέχει και ενοικιάζει τα τουριστικά 

διαμερίσματα Atlantica Gardens 

iii. ATLANTICA CORAL SEA HOLDINGS LTD: Κατέχει μετοχές σε 

εταιρείες στην Αίγυπτο 

iv. AGP: αδρανής η οποία θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς της παρούσας 

συγκέντρωσης. 

v. ATLANTICA HOTELS & RESORTS LTD: Κατέχει μετοχές στις πιο 

κάτω εταιρείες: 

vi. ATLANTICA HOTEL MANAGEMENT LIMITED: Παρέχει διάφορες 

διευθυντικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ξενοδοχεία  

vii. ATLANTICA GOLDEN RESORTS LTD: Κατέχει και λειτουργεί το 

ξενοδοχείο Atlantica Golden Beach στην Πάφο 

viii. ATLANTICA GRAND LTD: Δεν έχει οποιαδήποτε δραστηριότητα και 

απλά κατέχει γη. 

 

Η εταιρεία Atlantica Hotel Management Limited, η οποία βάσει συμφωνίας παρέχει 

υπηρεσίες διεύθυνσης στο Ξενοδοχείο, ελέγχει από κοινού με τον Στόχο τις 

δραστηριότητες του Στόχου, δηλαδή το Ξενοδοχείο MIRAMARE, βάσει της 

Απόφασης της Επιτροπής με αρ.15/2017 και ημερομηνία 08/05/2017.  

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας Comarine στην Κύπρο είναι στον τουριστικό 

τομέα (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο εξωτερικό, ενοικίαση αυτοκινήτων, 

εισιτήρια θεματικών πάρκων, αγώνων κτλ), ταξιδιωτικά πακέτα προς το εξωτερικό, 

διαχείριση incoming groups, ξενοδοχειακά (εξασφάλιση κλινών εκ μέρους ντόπιων 
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και ξένων πελατών), ναυτιλιακά, εμπορικά (αντιπροσώπευση συνεργατικών 

εταιρειών) και επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες. 

Η COMARINE έχει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 

Α) Την MCF, που ως μοναδική της δραστηριότητα είναι η συμμετοχή της ως 

μέτοχος στον Στόχο. 

Β) Την KOMARNICA TRADING LIMITED, η οποία είναι αδρανής και δεν έχει 

καμία δραστηριότητα. 

Γ) Την COOPTRAVEL AND TOURISM LIMITED η οποία δραστηριοποιείται 

στον τουριστικό τομέα, δηλαδή στα ταξιδιωτικά πακέτα προς το εξωτερικό, 

διαμονή στο εξωτερικό, ενοικίαση αυτοκινήτων, αεροπορικά εισιτήρια κτλ.  

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 (α) η αγορά Ξενοδοχείων Τριών 

και Τεσσάρων Αστέρων και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α και (β) η 

αγορά Ξενοδοχείων Πέντε και Τεσσάρων Αστέρων και Ξενοδοχειακών 

Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α και Deluxe. 

Η γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επαρχία 

Λεμεσού. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, στην υπό εξέταση υπόθεση, δεν 

φαίνεται να υφίσταται κάθετη σχέση αλλά υφίστανται οριζόντιες σχέσεις μεταξύ των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων καθότι οι δραστηριότητες των ALG και CM, 

αλληλεπικαλύπτονται στις σχετικές αγορές α) λειτουργίας και διαχείρισης των 

Ξενοδοχείων Τριών και Τεσσάρων Αστέρων και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων 

Κατηγορίας Α΄ στη Λεμεσό και β) λειτουργίας και διαχείρισης Ξενοδοχείων Πέντε και 

Τεσσάρων Αστέρων και Ξενοδοχειακών Διαμερισμάτων Κατηγορίας Α΄ και Deluxe 

στη Λεμεσό. 

Το συνδυασμένο μερίδιο στην αγορά λειτουργίας και διαχείρισης Ξενοδοχείων Πέντε 

και Τεσσάρων Αστέρων και Ξενοδοχειακά Διαμερίσματα Κατηγορίας Α΄ και Deluxe, 

στην επαρχία Λεμεσού ανέρχεται στο [10-20]% αναφορικά με τον αριθμό δωματίων 

και στο [10-20]% αναφορικά με τον αριθμό κρεβατιών. Ως εκ τούτου, δεν υπερβαίνει 

του ορίου του 15% που καθορίζει το Παράρτημα Ι του Νόμου, ούτως ώστε να 

θεωρηθεί ως επηρεαζόμενη αγορά σε περιπτώσεις οριζόντιας επικάλυψης.  
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Το συνδυασμένο μερίδιο στην αγορά λειτουργίας και διαχείρισης Ξενοδοχείων Τριών 

και Τεσσάρων Αστέρων και σε Hotel Apartments (A class) στην επαρχία Λεμεσού 

ανέρχεται στο [20-30]% αναφορικά με τον αριθμό δωματίων και στο [20-30]% 

αναφορικά με τον αριθμό κρεβατιών. Ως εκ τούτου, υπερβαίνει το όριο του 15% που 

καθορίζει το Παράρτημα Ι του Νόμου, ούτως ώστε να θεωρηθεί η εν λόγω σχετική 

αγορά ως επηρεαζόμενη αγορά σε περιπτώσεις οριζόντιας επικάλυψης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συμβατότητας 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου. 

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη της 

και εκτίμησε ιδιαίτερα την αναμενόμενη εξέλιξη της ζήτησης, τη θέση των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόμενες αγορές, τους φραγμούς εισόδου, 

τα συμφέροντα των καταναλωτών, τη συμβολή στην τεχνική και οικονομική πρόοδο 

και τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός 

ότι ο έλεγχος του Ξενοδοχείου το οποίο ανήκει στον Στόχο ανήκει από κοινού στη 

ALG και στο Στόχο με βάση την απόφασή της με αρ.15/2017 και ημερομηνία 

08/05/2017. 

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 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 


