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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 25/2016 
                Αρ. Φακέλου:  8.13.016.19 

 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση του µετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών Jordans Limited και Jordans Trust Company Limited 

από την εταιρεία Accomplish UK Holdings Limited 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου,  Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 2 ∆εκεµβρίου 2016                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 7 Νοεµβρίου 2016, από την εταιρεία Accomplish 

UK Holdings Limited. (στο εξής η «Accomplish UK») σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 

83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προτεινόµενη απόκτηση από την εταιρεία 

Accomplish UK του 100% του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Jordans Limited 

και Jordans Trust Company Limited που ανήκουν στην […..]1 (στο εξής η «[…..]»). 

                                                        
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 
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Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Accomplish UK που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Αγγλίας και της Ουαλίας και αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου και 

δεν έχει οποιεσδήποτε επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η εν λόγω εταιρεία 

είναι θυγατρική της […..], εταιρείας δεόντως εγγεγραµµένης σύµφωνα µε τους 

νόµους του […..]. Η […..], ανήκει έµµεσα στην Vistra Holdings (BVI) III Ltd, η 

οποία είναι η µητρική του οµίλου Vistra.  

Ο Όµιλος Vistra  λειτουργεί κάτω από τις εµπορικές επωνυµίες Vistra, OIL, 

NovaSage, Vistra ITCL, LLS και ΤΑΚΑ και παρέχει ένα ευρύ φάσµα 

υπηρεσιών στους πελάτες του, συµπεριλαµβανοµένων των συστάσεων 

εταιρειών, την εταιρική διαχείριση όπως επίσης και διοικητικές υπηρεσίες. 

Στην Κύπρο, επιχειρηµατικές δραστηριότητες έχουν δύο εταιρείες του οµίλου 

Vistra. Η µία είναι η Vistra (Cyprus) Ltd η οποία είναι αδειοδοτηµένη ως 

Εταιρεία Πάροχος  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠ∆Υ) για να παρέχει υπηρεσίες 

διαχείρισης ή διευθέτησης εµπιστευµάτων και να αναλαµβάνει ή να παρέχει 

υπηρεσίες διαχείρισης εταιρειών. Η δεύτερη είναι η […..], η οποία ήταν 

αδειοδοτηµένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ως ΕΠ∆Υ 

εντούτοις η Vistra (Cyprus) Ltd έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία ούτως ώστε να ανακληθεί η άδεια αυτή από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  

• Η Jordans Limited και η Jordans Trust Company Limited (στο εξής ο 

«Στόχος»), που είναι ιδιωτικές εταιρείες δεόντως εγγεγραµµένες σύµφωνα µε 

τους νόµους της Αγγλίας και της Ουαλίας και ανήκουν στην […..]. Ο Στόχος 

παρέχει σε πολλές χώρες ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών εταιρικής διαχείρισης, 

συµπεριλαµβανοµένων της σύστασης εταιρειών και παροχής διοικητικών 

υπηρεσιών.  

Στις 10 Νοεµβρίου 2016, 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.  

Στις 18 Νοεµβρίου 2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) 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 29 Νοεµβρίου 2016, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της 
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γνώµη ως προς το συµβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 2016, 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 της Συµφωνίας 

Πώλησης και Αγοράς Μετοχών ηµεροµηνίας 14/10/2016 (στο εξής η «Συµφωνία») 

µεταξύ της Accomplish UK (ως ο Αγοραστής), της […..] (ως ο Πωλητής) και της […..] 

(ως η Εγγυήτρια εταιρεία).  

Βάση της Συµφωνίας, η Accomplish UK προτίθεται να αποκτήσει το 100% του 

µετοχικού κεφαλαίου του Στόχου, από τη […..]. 

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 προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους 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, καθότι έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης αφού η Vistra Holdings (BVI) III Ltd, δια µέσου της Accomplish UK, θα 

αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιρειών Jordans Limited και Jordans Trust 

Company Limited, 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, για το οικονοµικό έτος 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

[…..], η οποία ανήκει στην Vistra Holdings (BVI) III Ltd, ανήλθε περίπου στα €[…..]. Ο 

Στόχος πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών για το οικονοµικό έτος 2015 

περίπου €[…..]. Ο όµιλος Vistra διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της 
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επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται περίπου 

στα €[…..]. και ο Στόχος διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται 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 ∆ηµοκρατία 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 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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, αµφότεροι ο Όµιλος Vistra και ο Στόχος 

παρέχουν διάφορες υπηρεσίες εταιρικής διαχείρισης. 

Οι υπηρεσίες εταιρικής διαχείρισης, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, 

περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων συστάσεων 

εταιρειών (τόσο την παροχή υπηρεσιών αναφορικά µε προηγούµενων συσταθέντων 

εταιρειών όσο και την σύσταση νέων εταιρειών), εταιρική διαχείριση (π.χ. εταιρικές 

υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

εγκατάστασης, λογιστικές υπηρεσίες και διαχειριστικές εκθέσεις, κλπ) και υπηρεσίες 

διαχειριστή (π.χ. διαχείριση ή διοίκηση καταπιστευµάτων, διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων, κλπ). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε κάθε στάδιο της επένδυσης, 

συµπεριλαµβανοµένων (i) του σταδίου εισόδου στην αγορά, (ii) του σταδίου 

λειτουργίας, και (iii) του σταδίου εξόδου από την αγορά.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η αγορά της 

παροχής υπηρεσιών εταιρικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι 

ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
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Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, οι δύο εν λόγω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά 

στην Κύπρου και ως εκ τούτου είναι οριζόντια συσχετιζόµενες. 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι το µερίδιο αγοράς 

της  Accomplish UK υπολογίζεται στο <15% και το µερίδιο αγοράς του Στόχου 

υπολογίζεται ως <15%. 

∆υνάµει των υφισταµένων µεριδίων αγοράς των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεων, όπως παρατίθενται ανωτέρω, η συγκέντρωση δεν οδηγεί σε 

συνδυασµένο µερίδιο αγοράς 15% και πάνω, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

επηρεαζόµενη αγορά, σύµφωνα µε το Παράρτηµα I του Νόµου. 

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

συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του 

Νόµου. Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


