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ΑΠΟΦΑΣΗ
Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19/04/2017, από τις εταιρείες Bahrain Mumtalakat
Holding Company B.S.C.(c) (στο εξής η «BMHC») και Axtmann Holding AG (στο
εξής η «Axtmann Holding»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί
Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 (στο εξής ο «Νόµος»).

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία, η BMHC θα
αγοράσει από την Axtmann Holding το […..]1% του µετοχικού κεφαλαίου της
Axtmann Aviation Holding GmbH (στο εξής ο «Στόχος»).
Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:
•

H Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C.(c) που είναι µια ανεξάρτητη
ιθύνουσα εταιρεία που ανήκει στο Βασίλειο του Μπαχρέιν. H εν λόγω εταιρεία
κατέχει το µετοχικό κεφάλαιο διαφόρων εταιρειών επενδύσεων, κυρίως στο
Μπαχρέιν, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους εµπορικούς τοµείς προϊόντων όπως το αλουµίνιο, την αεροπλοΐα, τον τουρισµό κ.α.

•

Στόχο στην παρούσα πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η Axtmann Aviation
Holding GmbH, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη στη Γερµανία και
αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία για τις εταιρείες FAI rent-a-jet AG (στο εξής η «FAI
AG») και FAI Technik GmbH (στο εξής η «FAI Technik»). Η FAI AG είναι αδειοδοτηµένη αεροπορική εταιρεία από την EASA που προσφέρει αεροπορικές
υπηρεσίες ιπτάµενων ασθενοφόρων, ναύλωσης και διαχείρισης και ειδικών
αποστολών για τα Ηνωµένα Έθνη, ενώ η FAI Technik προσφέρει υπηρεσίες
επιδιόρθωσης και υποστήριξης των γραµµών και των βάσεων του στόλου της
FAI AG.

•

Η Axtmann Holding που είναι ιθύνουσα εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη στη
Γερµανία και έχει τον έλεγχο του Στόχου. Η Axtmann Holding είναι επίσης ιδιοκτήτρια εµπορικών και οικιστικών ακινήτων στη Γερµανία και κατέχει το […..]%
του µετοχικού κεφαλαίου της Fly Alpha GmBh (στο εξής η «Fly Alpha»). Η
Axtmann Holding ανήκει σε µέλη της οικογένειας Axtmann.

Στις 24/04/2017, 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 28/04/2017, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου.
Η Υπηρεσία της Επιτροπής (στο εξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την
προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
17 του Νόµου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 16/5/2017,

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 [....].

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς το συµβατό ή µη της
υπό εξέτασης συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.
Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 18/05/2017 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 συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση α) Συµφωνίας Αγοράς
και Μεταβίβασης Μετοχών ηµεροµηνίας 11/4/2017 µεταξύ της BMHC και της
Axtmann Holding (στο εξής η Συµφωνία «SPA») και β) Συµφωνίας Μετόχων […..]
ηµεροµηνίας 11/4/2017 (στο εξής η «Συµφωνία Μετόχων»).
[…..]
Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα 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 θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης του Στόχου, από
αποκλειστικό έλεγχο από την Axtmann Holding σε κοινό έλεγχο από την Axtmann
Holding και την BMHC.
Επίσης, µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η
Επιτροπή διαπιστώνει ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση είναι κατά Νόµο µείζονος
σηµασίας και πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3(2)(α) του Νόµου
καθότι:
(α) 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 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών της BMHC ανήλθε περίπου
στα €[…..]. Ο κύκλος εργασιών της Axtmann Holding για το 2015 είναι €[…..] και ο
κύκλος εργασιών του Στόχου για το ίδιο έτος ήταν €[…..].
(β) Επίσης, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι ο
Στόχος […..].
€[…..].

Η BMHC το 2015 πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο

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 ως 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.
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προσφορά υπηρεσιών ιπτάµενων ασθενοφόρων, στην προσφορά υπηρεσιών
ναύλωσης και στη διαχείριση αεροσκαφών όπως επίσης και σε ειδικές αποστολές για
τα Ηνωµένα Έθνη.
Η ΒΜΗC είναι ιθύνουσα εταιρεία η οποία κατέχει ευρύ χαρτοφυλάκιο από εταιρείες
που εδρεύουν κυρίως στο Μπαχρέιν και που δραστηριοποιούνται σε εµπορικούς
τοµείς προϊόντων όπως το αλουµίνιο, την αεροπλοΐα, τον τουρισµό κ.ά..
Η Axtmann Holding είναι ιθύνουσα εταιρεία µε επενδύσεις σε εµπορικά και οικιστικά
ακίνητα καθώς και αεροπορικές δραστηριότητες/ αεροπλοΐα.
Η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης
συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντος ορίζονται α) οι υπηρεσίες ιπτάµενων
ασθενοφόρων (ambulance aviation), β) οι υπηρεσίες ναύλωσης και διαχείρισης
(private charter) και ειδικών αποστολών και γ) οι τακτικές πτήσεις µεταφοράς
επιβατών.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά για τις σχετικές
αγορές α) υπηρεσιών ιπτάµενων ασθενοφόρων (ambulance aviation) και β)
υπηρεσιών ναύλωσης και διαχείρισης (private charter) και ειδικών αποστολών, σε
κάθε περίπτωση, ακόµα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι
ευρύτερη της εθνικής, για την εκτίµηση των επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας
πράξης στην εθνική αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως σχετική γεωγραφική

αγορά των ως άνω προϊόντων η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σε ότι
αφορά τη σχετική αγορά (γ) των τακτικών πτήσεων µεταφοράς επιβατών ορίζει ως
γεωγραφική αγορά τη διαδροµή Κύπρος-Μπαχρέιν.
Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει οριζόντια
επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων αλλά ούτε και
κάθετη σχέση εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
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 αυτά αναλύθηκαν και
σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται
από τον 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.
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