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              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.022.024 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της FM Games Holding Cyprus Ltd από τη Miniclip SA, μέσω        

της Kolochi Holdings Limited 

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: 10 Ιουνίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 16/05/2022, από την Miniclip SA 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 Miniclip SA, 

μέσω της Kolochi Holdings Limited (στο εξής ο «Αγοραστής»), θα αποκτήσει το 
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μετοχικό κεφάλαιο της FM Games Holding Cyprus Ltd (στο εξής η “FM Games” ή ο 

“Στόχος”). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Miniclip SA, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελβετίας,  είναι θυγατρική της Miniclip Group SA (στο εξής μαζί με 

τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος Miniclip»)  και ελέγχεται τελικώς από την 

Tencent Holdings Limited  (στο εξής «Tencent» και μαζί με τις θυγατρικές της 

ο «Όμιλος Tencent»).  

Ο Όμιλος Miniclip είναι ένας διεθνής όμιλος ψηφιακών παιχνιδιών και 

ψυχαγωγίας που αναπτύσσει, δημοσιεύει και διανέμει παιχνίδια για 

πολλαπλούς παίκτες (multiplayer games). 

Η Tencent είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

των Νήσων Κέιμαν. Η Tencent είναι πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας και 

ψυχαγωγίας και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών 

και επενδύει σε εταιρείες ψυχαγωγίας και τεχνολογίας. Έχει συμφέροντα στον 

τομέα των επικοινωνιών, της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας και 

δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον διαδικτυακό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσιών διαδικτυακής 

διαφήμισης και cloud και άλλων συναφών επιχειρηματικών υπηρεσιών. 

Ο Όμιλος Tencent ασχολείται με τη λειτουργία διαδικτυακών παιχνιδιών και 

πλατφόρμων κινητών τηλεφώνων, τη διαφήμιση, την ανάπτυξη και την 

έκδοση λογισμικών παιχνιδιών και την λειτουργία πλατφόρμων μέσων 

ενημέρωσης. Επίσης, ο Όμιλος Tencent πραγματοποιεί επενδύσεις σε 

εταιρείες χαρτοφυλακίου σε διάφορους τομείς και χώρες. Στον τομέα των 

λογισμικών παιχνιδιών, ο Όμιλος Tencent ασχολείται με την ανάπτυξη και 

έκδοση παιχνιδιών για διάφορες πλατφόρμες, όπως κινητές συσκευές, αλλά 

και ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες. Τα παιχνίδια στο χαρτοφυλάκιο 

του Ομίλου Tencent  καλύπτουν όλα τα κύρια είδη και τις δημογραφικά 

ομάδες παικτών. Ο Όμιλος Tencent εκδίδει παιχνίδια που αναπτύσσονται 

τόσο από τον Όμιλο όσο και από τρίτους προγραμματιστές. Ο εν λόγω 

Όμιλος αναπτύσσει και εμπορεύεται το διαδικτυακό παιχνίδι πολλαπλών 

παικτών League of Legends, το οποίο παίζεται σε πλατφόρμες υπολογιστών. 
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Ο Όμιλος Tencent  στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, έχει επίσης 

συνεργαστεί με τρίτα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών, παρέχοντας οικονομική 

και στρατηγική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου κεφαλαίου. 

2.  Η Kolochi Holdings Ltd, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι όχημα ειδικού σκοπού, 

θυγατρική της Miniclip SA, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, που συστάθηκε για τους σκοπούς της συναλλαγής. 

3.  Ο Στόχος, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδρύθηκε το 2015 από μία ομάδα 

έμπειρων επιχειρηματιών με ισχυρό υπόβαθρο στην οικοδόμηση διεθνών 

ψηφιακών επιχειρηματικών εγχειρημάτων και επικεντρώνεται σε κλασικά 

παιχνίδια με κάρτες και επιτραπέζια (all-time classic), θέτοντας τα στο ταχέως 

αναπτυσσόμενο κοινό των κινητών τηλεφώνων (fast-growing mobile 

audience) και διαχειρίζεται ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα 

από 15 παιχνίδια σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κινητών. Τα παιχνίδια του 

Στόχου παίζονται καθημερινά από εκατοντάδες χιλιάδες άτομα και έχουν 

τηλεφορτωθεί σε εκατομμύρια συσκευές. 

Ο Στόχος είναι η τελική ιθύνουσα εταιρεία πολλών ιθυνουσών εταιρειών και 

εταιρειών εκμετάλλευσης που αποτελούν τον Όμιλο FM Games. 

Στις 25/05/2022, η 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 10/06/2022, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 10/6/2022, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

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 
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χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί στη βάση Συμφωνίας 

Αγοράς Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 13 Μαΐου 2022 , σχετικά με 

την πώληση και την αγορά όλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της FM Games 

Holding Cyprus Limited, μεταξύ της FM Holdings Cyprus 1 Limited, FM Holdings 

Cyprus 2 Limited, FM Holdings Cyprus 3 Limited, FM Holdings Cyprus 4 Limited 

(εφεξής οι “Πωλητές”), της Kolochi Holdings Limited, των Εγγυητών των Πωλητών 

και της Miniclip (UK) Limited (στο εξής ο “Εγγυητής Αγοραστή”).  

Όπως αναφέρεται στη Συμφωνία, η Kolochi Holdings Limited (για την Miniclip SA) θα 

αποκτήσει ολόκληρο το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο στην FM Games Holding 

Cyprus Limited και των θυγατρικών της. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, καταλήγει ότι η 

υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την 

έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου από την Miniclip SA επί του Στόχου, μέσω της Kolochi 

Holdings Limited. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών της Tencent κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που είχε λήξει 

την 31η Δεκεμβρίου 2020 είχε ανέλθει γύρω στα €[………]1.  Ο συνολικός 

ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Στόχου κατά την διάρκεια του έτους που είχε 

λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν περίπου €[………] και για το έτος που είχε λήξει 

την 31η Δεκεμβρίου 2021 ήταν περίπου €[………].  

 
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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Για το οικονομικό έτος 2020, ο Όμιλος Tencent πραγματοποίησε στην Κυπριακή 

Δημοκρατία συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………]. Παρόλο που ο 

ελεγμένος κύκλος εργασιών της Tencent (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 

της) για το οικονομικό έτος 2021 δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, με βάση τις μέχρι 

σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες, αυτός σύμφωνα με τις συμμετέχουσες αναμένεται 

να υπερβεί τα €3.5 εκατομμύρια τόσο στην Κύπρο όσο και παγκόσμια καθώς η 

Tencent έχει προβεί στην εξαγορά της 1C Entertainment Spolka Akcyjna, η οποία 

επίσης έχει κύκλο εργασιών στην Κύπρο.2 Συνεπώς ο συνδυασμένος κύκλος 

εργασιών των μερών (ήτοι της Tencent, περιλαμβανομένης της 1C Entertainment 

Spolka Akcyjna, και του Στόχου) αναμένεται να υπερβαίνει τα €3.5 εκατομμύρια κατά 

το 2021. 

Για το έτος 2020, ο Στόχος πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικό 

κύκλο εργασιών ύψους [………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς 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. 

Ο Όμιλος Miniclip είναι ένας διεθνής όμιλος ψηφιακών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας 

που αναπτύσσει, δημοσιεύει και διανέμει παιχνίδια για πολλαπλούς παίκτες. 

Η Tencent Holdings Limited είναι πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας και ψυχαγωγίας 

και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και επενδύει σε 

εταιρείες ψυχαγωγίας και τεχνολογίας. Έχει συμφέροντα στον τομέα των 

επικοινωνιών, της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας και δραστηριοποιείται σε ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον διαδικτυακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, 

υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήμισης και cloud και άλλων συναφών επιχειρηματικών 

υπηρεσιών. 

Ο Στόχος επικεντρώνεται σε κλασικά παιχνίδια με κάρτες και επιτραπέζια (all-time 

classic), θέτοντας τα στο ταχέως αναπτυσσόμενο κοινό των κινητών τηλεφώνων 

 
2 Απόφαση ΕΠΑ: 58/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της 1C Entertainment Spolka Akcyjna, από την Tencent Holdings Limited, μέσω της Proxima 

Beta Europe B.V.. 
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(fast-growing mobile audience) και διαχειρίζεται ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο με 

περισσότερα από 15 παιχνίδια σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κινητών. Τα 

παιχνίδια του Στόχου παίζονται καθημερινά από εκατοντάδες χιλιάδες άτομα και 

έχουν τηλεφορτωθεί σε εκατομμύρια συσκευές.  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά έκδοσης και διανομής 

παιχνιδιών για κινητά. Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά 

προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα μέρη, η Συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα μία πολύ περιορισμένη 

οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Tencent και του Στόχου στην 

Κύπρο, αφού όσο η Tencent όσο και ο Στόχος δραστηριοποιούνται στην έκδοση και 

διανομή παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Τα Μέρη υπολογίζουν ότι η αγορά έκδοσης και διανομής παιχνιδιών για κινητά 

τηλέφωνα στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ύψους περίπου €27,09 εκατομμύρια το 

2020. Στην αγορά για την έκδοση και διανομή παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα στην 

Κύπρο, το υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς της Tencent είναι επομένως ύψους 

περίπου 4,07% ([………]3), και το υπολογιζόμενο μερίδιο αγοράς του Στόχου ύψους, 

κατά το μέγιστό, είναι περίπου 0,55% ([………]). 

Η εν λόγω συναλλαγή δεν φαίνεται ότι θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε αξιόλογες 

κάθετες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της Tencent (συμπεριλαμβανομένων 

των θυγατρικών και των ελεγχόμενων οντοτήτων της) και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του Στόχου στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και 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 

 

3 [………].  
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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.  

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  
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_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 
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