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«Δπηηξνπή») ζηηο 30/11/2018, απφ ην Hotelbeds Group, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ πεξί Διέγρνπ ησλ πγθεληξψζεσλ Δπηρεηξήζεσλ Νφκνπ ηνπ
2014 (εθεμήο ν «Νφκνο»).
Η ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε αθνξά ηελ απφθηεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο
Holiday Taxis Group Ltd (εθεμήο ε «Δπηρείξεζε ηφρνο» ή «HTG») απφ ην
Hotelbeds Group (εθεμήο καδί κε ηελ κεηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ HBG Limited, ην
«HBG»), κέζσ ηεο Trina Group Ltd.
Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ παξνχζα ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
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1.

Η HBG Limited είλαη ε κεηξηθή εηαηξεία (holding company) ηνπ Hotelbeds
Group, πνπ απνηειεί πάξνρν ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηαμίδηα (travelrelated service provider), κε έδξα ηελ Ιζπαλία. Η HBG Limited ειέγρεηαη απφ
θνηλνχ απφ ην επελδπηηθφ ηακείν (η) Fifth Cinven Fund, πνπ δηνηθείηαη απφ ηελ
Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, ε νπνία απνηειεί
κέξνο ηνπο Cinven group (Cinven) , θαη (ηη) απφ ην Canada Pension Plan
Investment Board (CPPIB) .
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ HBG αθνξνχλ ηε δηακεζνιάβεζε γηα παξνρή
ππεξεζηψλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηα ηαμίδηα κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (business-tobusiness) (ζην εμήο «B2B»), θαη ζπγθεθξηκέλα ηε δηακεζνιάβεζε γηα δηακνλή
ζε μελνδνρεία. Σν HBG δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηε δηακεζνιάβεζε
ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πξννξηζκψλ (destination management services) (ζην
εμήο «DMS») (π.ρ. κεηαθνξέο, εθδξνκέο θαη πεξηεγήζεηο, ππεξεζίεο
εμππεξέηεζεο θξνπαδηέξαο, ζπλαληήζεηο θαη εθδειψζεηο) σο ππνβνεζεηηθέο
ππεξεζίεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα δηακνλή ζε
μελνδνρεία.
To HBG παξέρεη επίζεο, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο
ζρεηηδφκελεο κε ηε δηακνλή ζε μελνδνρεία απεπζείαο ζε θαηαλαισηέο
(business-to-consumer hotel intermediation services) (ζην εμήο «B2C»).
Δπηπξφζζεηα, ην HBG δξαζηεξηνπνηείηαη, ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ζηε
δηακεζνιάβεζε B2C ζε ζρέζε κε ππεξεζίεο DMS. Μέζσ ησλ επσλπκηψλ
LastMinuteTravel.com,
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Easy
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LastMinuteCruises.com, ην HBG πξνζθέξεη επίζεο ππεξεζίεο θξαηήζεσλ
δηαδηθηχνπ γηα μελνδνρεία, αεξνπνξηθέο πηήζεηο, θξνπαδηέξεο, ελνηθηάζεηο
απηνθηλήησλ θαη θαηαιχκαηα γηα δηαθνπέο.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο θνηλνπνίεζεο, ην HBG παξείρε
ην ίδην ππεξεζίεο DMS, αιιά ζπκθψλεζε λα πσιήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ
απηή δξαζηεξηφηεηα ζηελ TUI κέζα ζην 2018, κε απνηέιεζκα λα
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δηακεζνιάβεζεο DMS.
2.

Η Trina Group Limited είλαη εκκέζσο ζπγαηξηθή ηεο HBG Limited, ε νπνία
ελεξγεί σο αγνξάζηξηα ζηελ παξνχζα πξάμε. Η Trina Group Limited
απνηειεί ηζχλνπζα εηαηξεία (holding company) κε αξηζκφ ζπγαηξηθψλ ππφ ηνλ
έιεγρν ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ε ίδηα απεπζείαο νπνηεζδήπνηε
δξαζηεξηφηεηεο αλά ην παγθφζκην.
2

3.

Η Holiday Taxis Group Limited απνηειεί κηα επηρεηξεκαηηθή πιαηθφξκα ε νπνία
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα πξνθξαηεκέλσλ επίγεησλ κεηαθνξψλ (pre-booked
ground transportation) θαη ελεξγεί σο δηακεζνιαβεηήο γηα ηελ παξνρή
παγθφζκησλ ιχζεσλ ζηηο κεηαθνξέο (global transfer solutions). Η πιαηθφξκα
απηή ζπλδέεη έλα πιήξσο θαηαθεξκαηηζκέλν δίθηπν παξφρσλ επίγεησλ
κεηαθνξψλ αλά ην παγθφζκην, θπξίσο ζε πειάηεο B2B αιιά θαη ζε πειάηεο B2C.
Σν θχξην πειαηνιφγην B2B ηεο HTG αθνξά αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ηαμηδησηηθά
γξαθεία, θαη ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο θαη δηνξγαλσηέο θξνπαδηέξσλ. Σν θχξην
πειαηνιφγην

B2C

ηεο

HTG

αθνξά

θαηαλαισηέο

κέζσ

δηαδηθηπαθψλ

πιαηθφξκσλ.
Η HTG πξνζθέξεη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζρεηηδφκελεο κε ηηο κεηαθηλήζεηο
(transfer services intermediation) γηα ζθνπνχο ιχζεσλ κεηαθνξάο θαη εηδηθφηεξα
ζηνπο ηνκείο (i) επηρεηξεκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη (ii) κεηαθνξψλ αεξνδξνκίνπ.
ηηο 5/12/2018, ν Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ
ελεκεξψζεθε κε ζρεηηθή επηζηνιή αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε, ζηε
βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ.
Η ελ ιφγσ θνηλνπνίεζε δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο
ζηηο 14/12/2018, φπσο νξίδεη ην άξζξν 10 ηνπ Νφκνπ.
Η Τπεξεζία ηεο Δπηηξνπήο (εθεμήο ε «Τπεξεζία») αθνχ δηεμήγαγε ηελ
πξνθαηαξηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Νφκνπ ππέβαιε ζηελ Δπηηξνπή γξαπηή έθζεζε κε εκεξνκελία 7/1/2019, ζηελ
νπνία θαηαγξάθεηαη ε αηηηνινγεκέλε ηεο γλψκε σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ή κε ηεο
ππφ εμέηαζε ζπγθέληξσζεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά.
Η Δπηηξνπή ζε ζπλεδξία ηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14/1/2019 κεηά απφ κειέηε,
αληαιιαγή απφςεσλ, δηαβνπιεχζεηο θαη ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, αθνχ
αμηνιφγεζε ην ελψπηνλ ηεο πιηθφ θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην δηνηθεηηθφ
θάθειν ηεο ππφζεζεο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηή ζχκθσλα κε
ην Νφκν θαη βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ν ελ ιφγσ Νφκνο πξνβιέπεη, απνθάζηζε
αθνινπζψληαο ην πην θάησ ζθεπηηθφ:
Η θνηλνπνηεζείζα πξάμε ζπγθέληξσζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ηεο πκθσλίαο
Αγνξάο Μεηνρψλ (Agreement for the Sale and Purchase of the Entire Issued Share
Capital of Holiday Taxis Group Limited’) εκεξνκελίαο 13 Ννεκβξίνπ 2018 (εθεμήο ε
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«πκθσλία») κεηαμχ ησλ Πσιεηψλ, Seafield Holdings Limited θαη Άιισλ θαη ηεο
εηαηξείαο πνπ ελεξγεί σο Αγνξάζηξηα, Trina Group Limited. Βάζεη ηεο πκθσλίαο, ην
HBG, ζθνπεχεη λα εμαγνξάζεη ην 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο HTG, κέζσ ηεο
Trina Group Limited.
Η Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξζέληα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη
γεγνλφηα πνπ πεξηβάιινπλ ηελ ππφ εμέηαζε πξάμε ζπγθέληξσζεο θαη αθνχ πξνέβε
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζην πην πάλσ άξζξν, θαηαιήγεη φηη ε ππφ εμέηαζε πξάμε ζπληζηά ζπγθέληξσζε ππφ
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6(1)(α)(ii) ηνπ Νφκνπ αθνχ πιεξνί ηελ έλλνηα ηεο
ζπγθέληξσζεο, θαζφηη ζα επηθέξεη αιιαγή ειέγρνπ επί κφληκεο βάζεο ηεο HTG,
θαζφηη ζα απνθηεζεί ν απνθιεηζηηθφο ηεο έιεγρνο κέζσ ηεο Trina Group Limited, απφ
ην HBG.
Δπίζεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζην έγγξαθν ηεο θνηλνπνίεζεο, ε
Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη ζηελ ππφ αλαθνξά ζπγθέληξσζε πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο πνπ ην άξζξν 3(2)(α) ηνπ Νφκνπ ζέηεη θαη σο εθ ηνχηνπ, ε
θνηλνπνηεζείζα πξάμε ζπγθέληξσζεο είλαη θαηά Νφκν κείδνλνο ζεκαζίαο.
πγθεθξηκέλα, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ
ππεξβαίλεη ηα €3.500.000 γηα ηελ θάζε κία. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
ηεο θνηλνπνίεζεο, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ HBG ήηαλ €[………]1 θαη ν
ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηεο HTG ήηαλ €[………].
Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεηο αλαθέξνπλ φηη ν θχθινο εξγαζηψλ
ηνπ HBG ζηελ Κχπξν αλήιζε πεξίπνπ ζηα €[………] (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ
κεηξηθψλ ηεο). Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ HBG ζηελ Κχπξν κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ησλ κεηξηθψλ ηνπ είλαη €[………]. Δπίζεο, θαη ε HTG δηεμάγεη εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κε θχθιν
εξγαζηψλ πνπ αλέξρεηαη ζηα €[………] γηα ην έηνο 2017.
Η Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξνο αμηνιφγεζε ηεο
ζπκβαηφηεηάο ηεο ππφ αλαθνξά ζπγθέληξσζεο κε ηελ αληαγσληζηηθή αγνξά,
εθαξκφδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο
αγνξάο πξντφληνο/ππεξεζηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο, σο απηά
δηαιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Νφκνπ.

1

Οη αξηζκνί θαη/ή ηα ζηνηρεία πνπ παξαιείπνληαη θαη δελ εκθαλίδνληαη ηφζν ζε απηφ ην ζεκείν, φζν θαη
ζην ζχλνιν ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαιχπηνληαη απφ επηρεηξεκαηηθφ/επαγγεικαηηθφ
απφξξεην. Δλδεηθηηθφ ηεο παξάιεηςεο είλαη ην ζχκβνιν [....].
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Η HTG πξνζθέξεη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζρεηηδφκελεο κε ηηο κεηαθηλήζεηο
(transfer services intermediation) γηα ζθνπνχο ιχζεσλ κεηαθνξάο θαη εηδηθφηεξα
ζηνπο ηνκείο (i) επηρεηξεκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη (ii) κεηαθνξψλ αεξνδξνκίνπ. Οη
ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ πιαηθφξκσλ: HolidayTaxis,
conxxe, BusinessTaxis and HolidayTransfers. Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
HTG αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο
(intermediation of transfer services) θαη νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο επξχηεξεο
αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο DMS.
Σν HBG δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζε ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο γηα δηακνλή ζε
μελνδνρεία, κία αγνξά φπνπ ε HTG δελ δξαζηεξηνπνηείηαη. Γηα ηελ HBG, νη
ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο DMS απνηεινχλ κηα κηθξή θαη επηθνπξηθή αγνξά ζε
ζρέζε κε ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα
δηακνλή ζε μελνδνρεία.
Η Trina Group Limited δελ έρεη ζπγαηξηθέο κε έδξα ηελ Κχπξν, αιιά νη αθφινπζεο
ζπγαηξηθέο ηεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζηελ Κχπξν:


Η Hotelbeds Switzerland AG, ζπγαηξηθή ηεο Trina Group Limited, πξνζθέξεη
ηελ πιαηθφξκα GTA κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα
δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη γηα DMS (κεηαθνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο).



Η Hotelbeds Spain, ε νπνία δελ είλαη ζπγαηξηθή ηεο Trina Group Limited αιιά
ζπγαηξηθή ηεο HBG Limited, πξνζθέξεη ηελ πιαηθφξκα Hotelbeds κε ζθνπφ
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα DMS (κεηαθνξέο θαη δξαζηεξηφηεηεο).



Η Hotelbeds Product SLU, ε νπνία δελ είλαη ζπγαηξηθή ηεο Trina Group Limited αιιά ζπγαηξηθή ηεο HBG Limited, πξνζθέξεη ηελ πιαηθφξκα Hotelbeds κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα δηακνλή ζε μελνδνρεία.



Η Tourico Holidays Inc, ε νπνία δελ είλαη ζπγαηξηθή ηεο Trina Group Limited
αιιά ζπγαηξηθή ηεο HBG Limited, πξνζθέξεη ηελ πιαηθφξκα Tourico Holidays κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα δηακνλή ζε μελνδνρεία.

Η Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ θαζψο
θαη ζρεηηθή λνκνινγία, θαηέιεμε φηη, γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο πξάμεο
ζπγθέληξσζεο σο ζρεηηθή αγνξά πξντφληνο νξίδεηαη ε αγνξά (1) παξνρήο
ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο DMS θαη (2) παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα
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δηακνλή ζε μελνδνρείν α) γηα Β2Β θαη β) γηα B2C.

Οπνηνζδήπνηε πεξαηηέξσ

δηαρσξηζκφο δελ είλαη απαξαίηεηνο θαζφηη δελ δηαθνξνπνηεί ην απνηέιεζκα ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο.
Η γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηηο ζρεηηθέο αγνξέο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ είλαη ε
επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ, ε κφλε επηθάιπςε κεηαμχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ HBG θαη ηεο HTG, φζνλ αθνξά ηελ θππξηαθή αγνξά πξνθχπηεη
ζηε ζρεηηθή αγνξά ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο DMS. χκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο
εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερνπζψλ, ην ζπλδπαζκέλν κεξίδην αγνξάο πνπ ηνπο
αληηζηνηρεί εθηηκάηαη λα είλαη [0-5]%.
Η ζπγθέληξσζε δελ ζα νδεγήζεη ζε νπνηεζδήπνηε θάζεηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ HBG θαη ηεο HTG ζηελ Κχπξν.
Απφ ηα ζηνηρεία ηεο θνηλνπνίεζεο θαίλεηαη λα πξνθχπηεη γεηηνληθή ζρέζε κεηαμχ ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο DMS θαη ηεο ζρεηηθή αγνξάο
παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο δηακνλήο ζε μελνδνρείν. Σν κεξίδην αγνξάο
ηνπ HBG, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο θνηλνπνίεζεο, εθηηκάηαη λα είλαη [10-5]% ζηελ
επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά ππεξεζηψλ
δηακεζνιάβεζεο B2B γηα δηακνλή ζε μελνδνρεία, γηα ην 2017. Η HBG έρεη ακειεηέα
παξνπζία ζηελ θππξηαθή αγνξά παξνρήο B2C ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο γηα
δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη εθηηκά φηη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζε απηή ηελ αγνξά είλαη
[0-5]%, γηα ην 2017.
Ωο εθ ησλ αλσηέξσ, ζηελ ελ ιφγσ ζπγθέληξσζε δελ δεκηνπξγείηαη επεξεαδφκελε
αγνξά κε βάζε ην Παξάξηεκα Ι ηνπ Νφκνπ.
Με γλψκνλα ηα πξαγκαηηθά θαη λνκηθά δεδνκέλα, φπσο αλαιχζεθαλ θαη
ζθηαγξαθήζεθαλ θαη φπσο ζηε ιεπηνκέξεηά ηνπο αλαδεηθλχνληαη θαη βεβαηψλνληαη
απφ ην θάθειν ηεο ππφ θξίζε ζπγθέληξσζεο αιιά θαη εθαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ε Δπηηξνπή, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηή
ζχκθσλα κε ην Νφκν, θαηέιεμε ζηελ νκφθσλε απφθαζε φηη ζηελ ππφ αλαθνξά
ζπγθέληξσζε δελ ηίζεηαη δήηεκα δεκηνπξγίαο ή ελίζρπζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη
νχηε παξαθψιεζε ηνπ αληαγσληζκνχ.
Ωο εθ ηνχηνπ, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Νφκνπ, ε Δπηηξνπή
νκφθσλα απνθαζίδεη λα κελ αληηηαρζεί ζηελ θνηλνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε θαη
θεξχζζεη απηή ζπκβαηή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά.
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