
1 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 71/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.54 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Worldwide Vision Limited από την The Blackstone Group Inc., 

μέσω των Buzz Holdings L.P. και Buzz Merger Sub 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: 19 Δεκεμβρίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Επιτροπή, εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση σε συνάρτηση με την 

αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία, ως η γραπτή έκθεσή της 

ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2019 και αφού αποχώρησαν οι λειτουργοί της 

Υπηρεσίας, τα Μέλη της διεξήλθαν το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι 

καταχωρημένα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη 

σκοπούμενη συγκέντρωση και συζήτησαν κατ΄ ιδίαν το όλο θέμα, εστιάζοντας την 

προσοχή τους στα ακόλουθα:  

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2019, εκ μέρους της The 

Blackstone Group Inc. (μαζί με τις συνδεδεμένες της εταιρείες ή τα συνδεδεμένα 

επενδυτικά ταμεία εφεξής «Blackstone»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 
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του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο 

«Νόμος»).   

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Worldwide Vision Limited (εφεξής η «WVL/Εταιρεία Στόχος») μέσω της Buzz 

Holdings L.P. (εφεξής η «Buzz Holdings») και της Buzz Merger Sub Ltd. (εφεξής 

«Buzz Merger Sub»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Blackstone που αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης και είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών 

στοιχείων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων 

και κάθε εταιρεία στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της υπόκειται σε ξεχωριστή 

διαχείριση και χρηματοδότηση. Η Blackstone δραστηριοποιείτο εντός του 

2018 στην Κύπρο μέσω ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της. 

Η Vungle είναι μια εκ των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της 

Blackstone, παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες τεχνολογικής ανάπτυξης 

(technology-enabled advertising services) σε διαφημιστές που επιζητούν 

προώθηση στην εμπορία των εμπορικών τους σημάτων. Η εν λόγω εταιρεία 

δραστηριοποιείται ως μεσάζων μεταξύ των διαφημιστών εφαρμογών κινητών 

τηλεφώνων (mobile app advertisers) (μεριά της ζήτησης) και των εκδοτών 

(publishers) (μεριά της προσφοράς). 

2. Οι εταιρείες Buzz Holdings L.P. και Buzz Merger Sub Ltd που αποτελούν 

εταιρείες ειδικού σκοπού και οι οποίες συστάθηκαν για τους σκοπούς της 

παρούσας συγκέντρωσης και ανήκουν στη Blackstone.  

3. Η WVL που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους των Βερμούδων και είναι η μητρική του ομίλου ο οποίος 

δραστηριοποιείται στην κατασκευή, κατοχή και διαχείριση διαδικτυακών 

πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης για σύνδεση, γνωριμίες και γάμο, μέσω 

κινητών τηλεφώνων και τάπλετ κάτω από μια αναπτυσσόμενη οικογένεια 

επωνυμιών (brands) οι οποίες περιλαμβάνουν το Badoo, το Bumble, το 

Chappy και το Lumen.  

Στις 5 Δεκεμβρίου 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.  
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Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 13 Δεκεμβρίου 2019, 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 17 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας και πλάνου 

συγχώνευσης ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2019 (Agreement and Plan of merger) (στο 

εξής η «Συμφωνία») μεταξύ της Buzz Holdings, της Buzz Merger Sub, της WVL και 

της Buzz SR Limited ως σύμβουλος των πωλητών (seller representative).  

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.  

Βάσει της Συμφωνίας, η Buzz Merger Sub θα συγχωνευθεί μαζί με την WVL, όπου η 

ξεχωριστή ύπαρξη της WVL θα παύσει, και η Buzz Merger Sub θα είναι η 

απορροφώσα οντότητα που θα απομείνει και θα είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της 

Buzz Holdings. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η WVL, πλέον ως 

Buzz Merger Sub, θα είναι ελεγχόμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone. Ως 

αποτέλεσμα η Blackstone θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί της WVL.  

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 και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 
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μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος της από την 

Blackstone, μέσω των Buzz Holdings L.P. και Buzz Merger Sub Ltd.   

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 

2018 της Blackstone ανήλθε γύρω στα €[………]1. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών της Εταιρείας Στόχου για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω στα 

€[………].    

Ο κύκλος εργασιών της Blackstone στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό 

έτος 2018 ανήλθε γύρω στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας Στόχου 

στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω 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 μιας 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 Blackstone, η οποία λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων και 

δραστηριοποιείται μέσω διάφορων ελεγχόμενων εταιρειών του χαρτοφυλακίου της 

στην Κύπρο. Η Vungle Inc., που αποτελεί μια εκ των εταιρειών χαρτοφυλακίου της 

Blackstone δραστηριοποιείται ως μεσάζων μεταξύ των διαφημιστών εφαρμογών 

κινητών τηλεφώνων (mobile app advertisers) (μεριά της ζήτησης) και των εκδοτών 

(publishers) (μεριά της προσφοράς).   

 
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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H Εταιρεία Στόχος δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής επικράτειας στην αγορά 

διαδικτυακών πλατφόρμων γνωριμίας.    

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι ως σχετικές αγορές 

προϊόντος/υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζονται οι 1) αγορά 

διαδικτυακών πλατφόρμων γνωριμίας (online dating platforms) και 2) αγορά παροχής 

υπηρεσιών διαμεσολάβησης για διαφήμιση σε κινητές συσκευές.  

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

της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στην Κύπρο, 

η Εταιρεία Στόχος δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά διαδικτυακών πλατφόρμων 

γνωριμίας (online dating platforms) ενώ η Blackstone, μέσω της Vungle 

Inc., δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 

διαφήμιση σε κινητές συσκευές. Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υφίσταται 

οριζόντια σχέση  μεταξύ των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης Στόχου και της 

Blackstone (περιλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου 

της)  στη Κύπρο.  

 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι υφίσταται κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων της 

Vungle Inc. (μια εκ των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της Blackstone) και 

της WVL στη σχετική αγορά διαδικτυακών πλατφόρμων γνωριμίας και παροχής 

υπηρεσιών διαμεσολάβησης για διαφήμιση σε κινητές συσκευές. Η Επιτροπή 

σημειώνει ότι για το αν και κατά πόσο υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά στην κάθετη 

σχέση μεταξύ των μερών, λαμβάνει υπόψη της τα προσκομισθέντα ατομικά μερίδια 

των μερών.  

Το μερίδιο αγοράς της Vungle Inc.  για υπηρεσίες διαμεσολάβησης για διαφήμιση σε 

κινητές συσκευές στη Κύπρο είναι περίπου [0-5%], ενώ το μερίδιο αγοράς της WVL 

αναφορικά με διαδικτυακές πλατφόρμες γνωριμίας (online dating platforms) στη 

Κύπρο είναι λιγότερο από 25%. Ως εκ τούτου κανένα από τα εν λόγω μερίδια, δεν 

ξεπερνά το κατώφλι του 25% που θέτει ο Νόμος.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά στις ως άνω σχετικές αγορές 

µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου. 
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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. 

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 


