
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

   

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 73/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.40 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση  μετοχικού 

κεφαλαίου από την Saywear Ltd της Athiari Commercial (Paphos) Ltd, μέσω 

της ILERA 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: 20 Δεκεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, εκ μέρους της εταιρείας 

Saywear Ltd (στο εξής η «Saywear»), 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 Saywear θα 

προβεί σε απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Athiari Commercial (Paphos) Ltd (στο 

εξής η «Εταιρεία Στόχος»), μέσω της ILERA Properties Ltd (στο εξής η «ILERA»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Saywear που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία, μεταξύ άλλων, 

αποτελεί τη δικαιοδόχο (franchisee) της ισπανικής εταιρείας Inditex στην 

Κύπρο και μέσω αριθμό θυγατρικών της εταιρειών, η Saywear 

δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο (α) λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, 

υποδημάτων και συναφών αξεσουάρ καθώς και με (β) το εμπόριο οικιακών 

ειδών μέσω των επωνυμιών Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, 

Bershka και Zara Home. Επιπρόσθετα μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου, 

δραστηριοποιείται και (γ) στον τομέα των ακινήτων. 

2. Η FOROKO LIMITED που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικού σκοπού (special purpose 

vehicle) που συστάθηκε με σκοπό της απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

ILERA. Η FOROKO LIMITED είναι 100% θυγατρική επιχείρηση της Saywear. 

3. Η ILERA Properties Ltd που είναι εταιρεία ειδικού σκοπού δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 

100% του μετοχικού κεφαλαίου της ILERA άνηκε στην Τράπεζα Κύπρου στο 

παρελθόν, ενώ μετά την έγκριση από την Επιτροπή άλλης Κοινοποίησης 

Συγκέντρωσης (Απόφαση Επιτροπής 38/2017),, οι αδερφοί ΖΟΡΠΑ 

απέκτησαν την κυριότητα της ILERA, η οποία όμως πράξη συγκέντρωσης δεν 

υλοποιήθηκε ολικώς. 

4. Η PHILELIA που είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου, δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποκλειστικό 

σκοπό την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Στόχου στο 

πλαίσιο αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων της Εταιρείας Στόχου. 

Μέτοχοι της PHILELIA πριν από οποιαδήποτε προτεινόμενη συναλλαγή είναι 

οι ακόλουθοι: 

 [………]1, 

 [………], 

 [………], 

 La Tour Limited – 103 μετοχές, και 

 
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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 Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd – 154 

μετοχές. 

5. Η Athiari που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Κυπριακής Δημοκρατίας που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακινήτων 

και έχει προχωρήσει στην ανέγερση του εμπορικού κέντρου KINGS AVENUE 

MALL και η μόνη δραστηριότητα της είναι η ιδιοκτησία και/ή εκμετάλλευση 

και/ή αξιοποίηση του εν λόγω εμπορικού κέντρου (στο εξής «το Εμπορικό 

Κέντρο»).  

Η εν λόγω εταιρεία ανήκει κατά 50% σε ένα ειδικό όχημα (στο εξής η «SPV») 

το οποίο ανήκει στην εταιρεία Houari Investments Ltd (στο εξής η «Houari»). 

H Houari ανήκει κατά 19% στη Θεόδωρος Αριστοδήμου Επενδύσεις Λτδ, 

κατά 31% στη Carispa Ltd και κατά 50% τη Saywear. Το υπόλοιπο 50% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Athiari ανήκει κατά 31,11% στη K.Athienitis και κατά 

18,89% στη K. Athienitis LAZA Residential Ltd. 

 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, ο 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 18 Οκτωβρίου 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 18 Δεκεμβρίου 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται με τη ταυτόχρονη υπογραφή δυο 

Συμφωνιών Αγοραπωλησίας Μετοχών, ως ακολούθως: 
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• Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών με την οποία η ILERA (αγοραστής) θα 

αγοράσει τις μετοχές των [………] (στο εξής «οι Αδελφοί Ζορπά») και της εταιρείας 

LA TOUR LIMITED (πωλητές) στην PHILELIA (στο εξής η «Συμφωνία PHILELIA»).  

• Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών για την αγορά από την Αποκτώσα 

Επιχείρηση, μέσω της FOROKO (αγοραστής), των μετοχών των Αδελφών Ζορπά 

(ZORBAS Brothers) (πωλητές), τις οποίες απέκτησαν από την Τράπεζα Κύπρου, 

στην ILERA (στο εξής η «Συμφωνία ILERA»).  

Σημειώνεται ότι η Saywear, είναι ήδη υφιστάμενη μέτοχος του Στόχου μέσω του 

μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στην HOUARI, στην οποία ανήκει κατά 100% η 

SPV. Η Saywear, σύμφωνα με την κοινοποιηθήσα συγκέντρωση, θα αγοράσει ένα 

επιπρόσθετο ποσοστό της τάξης του 39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Στόχου, αφού μέσω της FOROKO θα αγοράσει από τους αδελφούς Ζορπά το 100% 

του μετοχικού κεφαλαίου της ILERA. Η ILERA κατά την ολοκλήρωση των ως 

ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων, θα κατέχει τουλάχιστον το 97,82% του μετοχικού 

κεφαλαίου της PHILELIA, η οποία θα είναι μέτοχος κατά 39% στο μετοχικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας Στόχου. 

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 προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες συνίσταται στην 

μεταβολή του ελέγχου από κοινό μεταξύ της PHILELIA και της SPV, σε αποκλειστικό 

έλεγχο, τον οποίο θα εξασκεί η Saywear  επί της ATHIARI. Συγκεκριμένα, αφορά την 

απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου από την Saywear της τάξης του 39%, 

ενώ ήδη κατέχει μέσω της HOUARI το 50% της SPV και άρα το 30,5% της Εταιρείας 

Στόχου. Ο έλεγχος του Στόχου πριν την έγκριση της παρούσας συγκέντρωσης 

ασκείται από κοινού μεταξύ της SPV, η οποία κατέχει 50% του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας και των K. Athienitis-Laza Commercial Limited και K. Athienitis-Laza 

Residential Limited, οι οποίες κατέχουν το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου 

της ATHIARI. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα τον τρόπο 

αποφάσεων και τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHIARI, και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων με βάση την έννοια της 
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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 και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος της από τη 

Saywear. 

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, για το οικονομικό έτος 

2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Saywear ανήλθε περίπου στα €[………] και 

του Στόχου, για το 2018 ανήλθε στα €[………].  

Αναφορικά με τους κύκλους εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υπόχρεα 

προς κοινοποίηση αναφέρει ότι ο κύκλος εργασιών της Saywear €[………] προήλθε 

από δραστηριότητες αποκλειστικά εντός της Κύπρου,  εκ των οποίων €[………] 

προέρχονται από το λιανικό εμπόριο και €[………] από άλλες επενδυτικές 

δραστηριότητες. Ο Στόχος, είχε κύκλο εργασιών περίπου €[………] κατά το 

οικονομικό έτος 2018, ο οποίος προήλθε από  την παραχώρηση αδειών χρήσης για 

χρήση των εμπορικών υποστατικών που βρίσκονται στο Kings Avenue Mall που είναι 

και η μοναδική δραστηριότητα του Στόχου. 

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 εταιρεία Saywear δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο ένδυσης και υπόδησης, 

στο λιανικό εμπόριο οικιακών υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares) 

καθώς και στην αγορά ενοικίασης ακινήτων. 

Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην αγορά παραχώρησης Αδειών Χρήσης για χρήση 

των εμπορικών υποστατικών (License Agreements) και οι δραστηριότητες της 

εταιρείας σχετίζονται αποκλειστικά µε την ιδιοκτησία ή/και εκμετάλλευση ή/και 

αξιοποίηση του εν λόγω εμπορικού κέντρου Kings Avenue Mall. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προηγούμενες αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικές με την εν λόγω υπόθεση, για σκοπούς εξέτασης της 
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παρούσας πράξης συγκέντρωσης και της πιθανότητας οιωνδήποτε επικαλύψεων 

ή/και σχέσεων, ορίζει ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσιών (α) την αγορά 

διάθεσης χώρου για εμπορική χρήση σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα, (β) την 

αγορά λιανικού εμπορίου ένδυσης και υπόδησης και (γ) την αγορά λιανικού εμπορίου 

οικιακών υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares).  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά της σχετικής αγοράς (α) διάθεσης 

χώρου για εμπορική χρήση σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα είναι η έκταση σε 

απόσταση 20 λεπτών με αυτοκίνητο από το Εμπορικό Κέντρο και των αγορών (β) 

λιανικού εμπορίου ένδυσης και υπόδησης και (γ) λιανικού εμπορίου οικιακών 

υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares) για σκοπούς αξιολόγησης της 

παρούσας πράξης συγκέντρωσης είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια σχέση μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης φαίνεται να 

προκύπτει κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων του Στόχου και της Saywear, 

καθώς η τελευταία, πριν την έμμεση εισδοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ATHIARI 

μέσω της SPV, συνομολόγησε συμφωνία με την οποία απέκτησε δικαίωμα χρήσης 

αριθμού καταστημάτων για τη λειτουργία των πιο πάνω αναφερόμενων επωνυμιών. 

Ως εκ τούτου προκύπτει κάθετη σχέση μεταξύ της αγοράς (α) διάθεσης χώρου για 

εμπορική χρήση σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα με τις αγορές (β) λιανικού 

εμπορίου ένδυσης και υπόδησης και (γ) λιανικού εμπορίου οικιακών υφασμάτων 

(home textiles)  και σκευών (housewares). 

Ως αναφέρουν τα εμπλεκόμενα μέρη, το KINGS AVENUE MALL λειτούργησε στις 

21/11/2013 και είναι συνολικού εμβαδού 31.938 τ.μ. Η Sayweαr κατέχει  χώρους 

3.655 τ.μ., ήτοι 11% του συνολικού εμβαδού του Εμπορικού Κέντρου και αναφορικά 

με τον αριθμό καταστημάτων που κατέχει αυτά είναι 6 από τα οποία τα 5 είναι 

καταστήματα ειδών ένδυσης και υπόδησης και το 1 είναι κατάστημα με είδη οικιακών 

υφασμάτων (home textiles)  και σκευών (housewares).  

Οι Αδειούχοι Χρήσης των υποστατικών του Εμπορικού Κέντρου που 

δραστηριοποιούνται στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Saywear 

(συμπεριλαμβανομένης αυτής), δηλαδή λιανικό εμπόριο ένδυσης και υπόδησης και 

λιανικό εμπόριο οικιακών υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares), 

κατέχουν υποστατικά συνολικού εμβαδού 10.104τ.μ., ήτοι 31,6% του Εμπορικού 
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Κέντρου και αναφορικά με τον αριθμό καταστημάτων που δραστηριοποιούνται σε 

αυτούς τους τομείς (συμπεριλαμβανομένης της Saywear) είναι 53. Η Saywear κατέχει 

περίπου το 34% του συνολικού εμβαδού καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης και 

λιανικού εμπορίου οικιακών υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares). 

Το Εμπορικό κέντρο έχει μερίδιο αγοράς 100% στην αγορά διάθεσης χώρου για 

εμπορική χρήση σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα σε απόσταση 20 λεπτών από το 

Eμπορικό Kέντρο, καθώς δεν υπάρχει άλλο εμπορικό κέντρο στην καθορισθείσα 

σχετική γεωγραφική αγορά. 

Στην αγορά λιανικού εμπορίου ένδυσης και υπόδησης, 46 εκ των 130 υποστατικών 

του Εμπορικού Κέντρου, δραστηριοποιούνται στην αγορά του λιανικού εμπορίου 

ένδυσης και υπόδησης και αποτελούν ανταγωνιστές της Saywear στο εν λόγω 

Εμπορικό Κέντρο αλλά και σε παγκύπριο επίπεδο στην εν λόγω αγορά.  

Επιπρόσθετα θυγατρικές εταιρείες της Saywear δραστηριοποιούνται στην αγορά του 

λιανικού εμπορίου ένδυσης και υπόδησης στο Εμπορικό Κέντρο από την έναρξη 

λειτουργίας του αλλά και σε παγκύπριο επίπεδο, η MODA JOVEN LTD (PULL & 

BEAR),  MODA ALEGRE LTD (OYSHO), MODA ESTILO LTD (BERSHKA), MODA 

ENCANTO TEXTIL LTD (ZARA) και MODA RETRATO LTD (MASSIMO DUTTI). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, το μερίδιο αγοράς της 

Saywear ανά το παγκύπριο στην αγορά του λιανικού εμπορίου ένδυσης και 

υπόδησης το 2017 ήταν περίπου [10-20]%. 

Στην αγορά οικιακών υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares) στο 

Εμπορικό Κέντρο δραστηριοποιούνται η MODA HOME LTD, θυγατρική εταιρεία της 

Saywear, για την λειτουργία της μάρκας ZARA HOME, με ημερομηνία έναρξης 

εργασιών την 21/11/13 καθώς και η D & TH TOUMBAS LTD η οποία λειτουργεί 

κατάστημα από τις 21/11/2013 υπό την επωνυμία LA MAISON. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, το μερίδιο αγορά της Saywear ανά το παγκύπριο 

στην αγορά οικιακών υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares) κατά το 

2017 ήταν [0-5]%. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι προκύπτει κάθετη σχέση και το μερίδιο αγοράς της 

Saywear στη σχετική αγορά λιανικού εμπορίου στον τομέα της ένδυσης και 

υπόδησης είναι περίπου [10-20]% και το μερίδιο αγοράς της στη σχετική αγορά 
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οικιακών υφασμάτων (home textiles) και σκευών (housewares) είναι [0-5]%. Το 

μερίδιο της σχετικής αγοράς του Στόχου στην αγορά Ενοικίασης ακινήτων για 

εμπορική χρήση σε εμπορικά κέντρα είναι 100% και υπερβαίνει το όριο του 25% που 

καθορίζει το Παράρτημα Ι του Νόμου, οι εν λόγω σχετικές αγορές θα θεωρηθούν ως 

επηρεαζόμενες αγορές στην περίπτωση κάθετης σχέσης. 

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

σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου και στις 

κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων 

σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων και στις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των 

οριζόντιων συγκεντρώσεων.  

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

και εκτίμησε ιδιαίτερα τη χρηματοοικονομική δύναμη όλων των εν λόγω 

επιχειρήσεων, τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόμενες 

αγορές, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης, τους 

φραγμούς εισόδου, και τα συμφέροντα των καταναλωτών όπως επίσης και τα 

συντονισμένα και μη συντονισμένα αποτελέσματα που δύναται να προκύψουν 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 


