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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 8 Αυγούστου 2022, εκ μέρους του Ταμείου Astorg 

VΙΙΙ, SCSp, 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 το Ταμείο 

Astorg VΙΙΙ, SCSp, ενεργώντας μέσω της A8 Invest 4 TF s.à r.l., θα αποκτήσει τη 

δραστηριότητα Fastmarkets της Euromoney Institutional Investor PLC (στο εξής η 

«Euromoney»). 

Παρενθετικά σημειώνεται ότι η κοινοποίηση συνυποβλήθηκε και από Ταμεία που 

διευθύνονται από τις Epiris GP Ltd & Epiris GP III Ltd, τα οποία, ενεργώντας μέσω 

της Epiris Nominee Limited, θα αποκτήσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες της 



 

Λ.Χ. Π.Ο. Α.Α.Π. 

  2 

 

Euromoney, οι οποίες αφορούν στον τομέα των χρηματοοικονομικών και 

επαγγελματικών υπηρεσιών (Financial & Professional Services – «FPS») και της 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Asset Management)1. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Το ταμείο Astorg Fund VIII, SCSp (στο εξής η «Astorg Fund VIII») που είναι 

ειδικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης (société en commandite spéciale), 

δεόντως εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου, το οποίο 

διοικείται από την Astorg Asset Management S.à.r.l (στο εξής η «AAM»), μια εταιρεία 

διαχείρισης εγκεκριμένη ως AIFM (Alternative Investment Fund Manager) από την 

CSSF του Λουξεμβούργου ως ρυθμιστική αρχή, η οποία AAM με τη σειρά της 

ελέγχεται από την Astorg Group S.à.r.l..  

Η Astorg Group S.à.r.l. μαζί με όλες τις συνδεμένες οντότητες, το Astorg Fund VIII και 

τα άλλα Ταμεία που διαχειρίζεται η AAM θα αναφέρονται στο εξής μαζί ως ο «Όμιλος 

Astorg». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όμιλος Astorg αποτελεί ευρωπαϊκή 

εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Ο Όμιλος 

συνεργάζεται με επιχειρηματίες και ομάδες διαχείρισης για την εξαγορά κορυφαίων 

στην αγορά παγκόσμιων εταιρειών με έδρα την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, παρέχοντάς τους 

στρατηγική καθοδήγηση, διακυβέρνηση και τα κεφάλαια που χρειάζονται για να 

επιτύχουν τα σχέδια ανάπτυξής τους. Ο Όμιλος Astorg διαθέτει βιομηχανική 

τεχνογνωσία στους τομείς της υγείας, των λογισμικών, της τεχνολογίας, των 

επαγγελματικών υπηρεσιών από επιχείρηση σε επιχείρηση και των βιομηχανικών 

εταιρειών που βασίζονται στην τεχνολογία και διατηρεί γραφεία σε Λονδίνο, Παρίσι, 

Νέα Υόρκη, Φρανκφούρτη, Μιλάνο και Λουξεμβούργο.  

Η A8 Invest 4 TF s.à r.l., μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πράξη, αποτελεί 

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Λουξεμβούργου και είναι μέλος του  Ομίλου Astorg. Η εταιρεία αποτελεί 

ένα αμιγώς επενδυτικό όχημα και δεν έχει επιχειρησιακές δραστηριότητες. 

2. Η Euromoney, που είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του 

Λονδίνου και αποτελεί παγκόσμια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης από 

επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B).  

 
1Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πτυχή της κοινοποιηθείσας πράξης παρατίθενται στη 
συνέχεια. 
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Οι δραστηριότητες της Euromoney βασίζονται κυρίως σε συνδρομές, πουλώντας 

υψηλής αξίας ιδιόκτητα δεδομένα, πληροφορίες, έρευνες, αναλύσεις και ειδήσεις. Η 

εταιρεία διοργανώνει επίσης εκδηλώσεις και παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ, με 

πελάτες σε περισσότερες από 160 χώρες.  

Η Euromoney δραστηριοποιείται μέσω τριών τμημάτων: (α) Fastmarkets (πρώην 

«Pricing»), (β) Financial & Professional Services και (γ) Asset Management.  

Το τμήμα Fastmarkets (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος») παρέχει δείκτες αναφοράς 

και αναλύσεις τιμών βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες 

στις επιχειρηματικές διαδικασίες και ροές εργασίας τους. Οι δραστηριότητες του εν 

λόγω τμήματος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στην παροχή τιμών σε όλη 

την αλυσίδα εφοδιασμού, από τη δημιουργία του βασικού προϊόντος έως την 

ανακύκλωση στις αγορές μετάλλων και εξόρυξης, δασικών προϊόντων και γεωργίας. 

Στις 9 Αυγούστου 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 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 19 Σεπτεμβρίου 2022, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται σε δύο στάδια, τα οποία θα 

ολοκληρωθούν στη βάση διαφόρων συμφωνιών («Συμφωνία Κοινοπραξίας», «Equity 

Subscription Letter», «Συμφωνία Συνεργασίας», «Χάρτης Πορείας της Πράξης 

Lithium», «Separation Equity Memorandum»), ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022.  



 

Λ.Χ. Π.Ο. Α.Α.Π. 

  4 

 

Το πρώτο στάδιο αφορά την εξαγορά της Euromoney, αφενός του [………]2 % από 

τον Όμιλο Astorg και αφετέρου του [………]% από Ταμεία που διαχειρίζονται οι Epiris 

GP Limited και Epiris GP III Ltd και του [………]% από την Ares Management 

Corporation (στο εξής η «Ares»), τρεις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω μιας 

κοινοπραξίας. Κατά το δεύτερο στάδιο, θα διενεργηθεί διαχωρισμός των 

δραστηριοτήτων της Fastmarkets από τα υπόλοιπα επιχειρηματικά τμήματα της 

Euromoney , μέσω του οποίου ο Όμιλος Astorg θα αποκτήσει τον αποκλειστικό 

έλεγχο της εν λόγω δραστηριότητας (καλούμενος ως ο «Διαχωρισμός Fastmarkets»). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, κατά το 1ο Στάδιο θα διενεργηθεί η 

εξαγωγή της Euromoney από το χρηματιστήριο, επί της οποίας ο Όμιλος Astorg θα 

ασκήσει για σύντομο χρονικό διάστημα κοινό έλεγχο με την Epiris3
 και οι υφιστάμενοι 

ιδιοκτήτες της δεν θα έχουν πλέον κανένα έλεγχο επί αυτής.  

Με την ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου και μόλις υλοποιηθεί ο Διαχωρισμός 

Fastmarkets, η Euromoney θα λειτουργεί και θα κατέχεται ως δύο ξεχωριστές 

οντότητες, εκ των οποίων η επιχείρηση Fastmarkets (επιχείρηση Lithium) θα ανήκει 

και θα ελέγχεται από τον Όμιλο Astorg, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη επιχείρηση 

της Euromoney4.  

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 σημείωσε ότι από τα στοιχεία της κοινοποίησης διαπιστώνεται ότι το 

δεύτερο στάδιο, δηλαδή η διάσπαση των δραστηριοτήτων συμφωνήθηκε μεταξύ των 

αγοραστών κατά τρόπο νομικά δεσμευτικό με τις πιο πάνω αναφερόμενες 

συμφωνίες. Επιπρόσθετα, η διανομή των αποκτώμενων στοιχείων ενεργητικού θα 

πραγματοποιηθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, ενδεικτικής συνολικής 

διάρκειας 12 μηνών. 

 
2 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 [....]. 
3 Σημειώνεται ότι η Ares θα είναι μειοψηφικός μη ελέγχων μέτοχος. 
4 Ως προαναφέρεται, η υπόλοιπη επιχείρηση της Euromoney, δηλ. οι Financial & Professional Services 
(Χρηματοοικονομικές και Επαγγελματικές Υπηρεσίες) και Asset Management (Διαχείριση Περιουσιακών 
Στοιχείων) θα λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της Bidco, η οποία στο στάδιο αυτό θα 
ανήκει και θα ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τα Ταμεία Epiris. 
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Ως εκ τούτου, υπό το φως και των προνοιών της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι θα εξεταστεί το δεύτερο και τελικό στάδιο της συγκέντρωσης 

καθότι το πρώτο στάδιο δεν οδηγεί σε μόνιμη διαθρωτική μεταβολή του ελέγχου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση συναλλαγή και αφού προέβη στην αξιολόγηση των 

όρων των πιο πάνω πράξεων με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως 

προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο του Νόμου, και αντλώντας καθοδήγηση από τις 

πρόνοιες της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης5, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη 

θα να έχει ως αποτέλεσμα δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, οι οποίες πληρούν την έννοια της συγκέντρωσης και 

θα επιφέρουν αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Euromoney, καθότι ο 

αποκλειστικός έλεγχος των επιμέρους δραστηριοτήτων της, μετά τον 

προαναφερόμενο διαχωρισμό, θα αποκτηθεί ως εξής: 

i. Ο αποκλειστικός έλεγχος της επιχείρησης Fastmarkets θα αποκτηθεί από τον 

Όμιλο Astorg, εφόσον θα επιφέρει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου της 

Επιχείρησης Στόχου, από τον αποκλειστικό έλεγχο των υφιστάμενων 

μετόχων της στον αποκλειστικό έλεγχο του Ομίλου Astorg, και  

ii. O αποκλειστικός έλεγχος των υπόλοιπων τμημάτων της Euromoney θα 

αποκτηθεί από την Epiris εφόσον θα επιφέρει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου 

επί των εν λόγω τμημάτων, από τον αποκλειστικό έλεγχο των υφιστάμενων 

μετόχων στον αποκλειστικό έλεγχο της Epiris. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου, για την εφαρμογή του Νόμου μία πράξη 

συγκέντρωσης επιχειρήσεων είναι μείζονος σημασίας όταν: 

i. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 για την κάθε μία, 

ii. Τουλάχιστον 3.500.000 ευρώ του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 

συμμετεχουσών οντοτήτων πραγματοποιήθηκε εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας &  

iii. Τουλάχιστον δύο από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

5 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 

Κανονισμού (ΕΚ) αρ.139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 
95/01). 
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Εξετάζοντας τις προτεινόμενες συγκεντρώσεις υπό το φως των ανωτέρω, 

παρατηρούνται τα εξής: 

Όσον αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της δραστηριότητας 

Fastmarkets από τον Όμιλο Astorg, ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών των 

εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Astorg για το 

οικονομικό έτος 2021 ανήλθε γύρω στα €[………] και ο κύκλος εργασιών της 

Fastmarkets για το 2021, σύμφωνα με το Παράρτημα 11 της κοινοποίησης, υπερέβη 

το ποσό των €[………].6 

Τόσο ο Όμιλος Astorg όσο και η Fastmarkets δραστηριοποιούνται στην επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 

2021 του Ομίλου Astorg ανήλθε περίπου στα €[………] και προέκυψε από 

δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου του Ομίλου7. 

Ο κύκλος εργασιών της δραστηριότητας Fastmarkets στην Κύπρο το 2021 ανήλθε 

στο ποσό των περίπου €[………] μέσω δραστηριοτήτων που αφορούσαν στην 

πώληση [………] σε σχέση με τους τομείς εξειδίκευσής της.  

Συνεκτιμώντας τα πιο πάνω στοιχεία, η Επιτροπή καταλήγει ότι η υπό αναφορά 

συγκέντρωση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3(2)(α) του Νόμου και ως εκ 

τούτου, συνιστά συγκέντρωση μείζονος σημασίας. 

Διευκρινίζεται ότι η πράξη που αφορά στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου 

των άλλων δύο τμημάτων της Euromoney από την Epiris, παρά το γεγονός ότι ο 

συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 για την κάθε μία και αμφότερες δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, εντούτοις, ο κύκλος εργασιών τους στην Κύπρο για το 

οικονομικό έτος 2021 ανήλθε συνολικά στο ποσό του €[………], το οποίο είναι κατά 

πολύ χαμηλότερο από το ποσό των €3,5 εκατ. που προβλέπεται από το άρθρο 

3(2)(α)(iii) του Νόμου ως το ελάχιστο όριο προκειμένου η προτεινόμενη πράξη να 

συνιστά συγκέντρωση μείζονος σημασίας. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πράξη, 

εφόσον δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3(2)(α) του Νόμου, δεν συνιστά 

συγκέντρωση μείζονος σημασίας και συνεπώς δεν εξετάσθηκε περαιτέρω. 

 
6
 Λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία £1 = €1.16.  

7 Παράρτημα Α των απαντήσεων ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2022. 
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Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε 

στην αξιολόγηση της συμβατότητας της προτεινόμενης 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 συμβατότητας 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. 

Ο Όμιλος Astorg  είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με περιουσιακά 

στοιχεία υπό διαχείριση άνω των €17 δισεκατομμυρίων. Ο Όμιλος συνεργάζεται με 

επιχειρηματίες και ομάδες διαχείρισης για την εξαγορά κορυφαίων στην αγορά 

παγκόσμιων εταιρειών με έδρα την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, παρέχοντάς τους τη 

στρατηγική καθοδήγηση, τη διακυβέρνηση και τα κεφάλαια που χρειάζονται για να 

επιτύχουν τα  σχέδια ανάπτυξής τους. Ο Όμιλος διαθέτει βιομηχανική τεχνογνωσία 

στους τομείς της υγείας, των λογισμικών, της τεχνολογίας, των επαγγελματικών 

υπηρεσιών από επιχείρηση σε επιχείρηση και των βιομηχανικών εταιρειών που 

βασίζονται στην τεχνολογία.  

Το τμήμα Fastmarkets που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης παρέχει δείκτες αναφοράς και αναλύσεις τιμών βασικών προϊόντων 

που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες στις επιχειρηματικές διαδικασίες και ροές 

εργασίας τους. Οι δραστηριότητες του εν λόγω τμήματος περιλαμβάνουν, αλλά δεν 

περιορίζονται, στην παροχή τιμών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από τη 

δημιουργία του βασικού προϊόντος έως την ανακύκλωση στις αγορές μετάλλων και 

εξόρυξης, δασικών προϊόντων και γεωργίας. 

Η Επιτροπή, για σκοπούς αξιολόγησης, έλαβε υπόψη της σχετικές αποφάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής8 σύμφωνα με τις οποίες η αγορά χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών διαχωρίζεται μεταξύ εκείνων που ασκούν δραστηριότητες «εντός του 

 
8 Ε.Ε, 19 February 2008, Thomson /Reuters, M.4726, §10.  Βλ. επίσης τις Αποφάσεις της Ε.Ε , 13 
January 2021, London Stock Exchange Group /Refinitiv Business, M.9564 και EC, 22 October, 2021, 
S&P Global / IHS Markit, M. 10108.  
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χώρου διαπραγμάτευσης» και εκείνων που ασκούν δραστηριότητες «εκτός του 

χώρου διαπραγμάτευσης», δηλαδή υπηρεσίες πληροφόρησης που αφορούν 

αντίστοιχα (i) τις πωλήσεις και συναλλαγές (Sales & Trading) και (ii) την έρευνα και 

διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (Research & Asset Management).    

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά παροχής 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και ειδικότερα, η παροχή χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών, αναλύσεων και δυνατοτήτων διαπραγμάτευσης αναφορικά με τις 

υποαγορές (i) πωλήσεις και συναλλαγές και (ii) έρευνα και διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων, στους τομείς της βιομηχανίας μετάλλων και εξόρυξης, των γεωργικών και 

δασικών προϊόντων. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα αξιολόγησης της προτεινόμενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε 

επίσης ότι ως  γεωγραφική αγορά για την υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντος / 

υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας επηρεαζόμενων αγορών, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από εταιρείες 

του Ομίλου Astorg εντός του έτους 2021 δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες 

σχετίζονται με τη σχετική αγορά παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις 

υποαγορές (i) πωλήσεις και συναλλαγές και (ii) έρευνα και διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων, στους τομείς της βιομηχανίας μετάλλων και εξόρυξης, των γεωργικών και 

δασικών προϊόντων.  

Όσον αφορά στην Επιχείρηση Στόχο, κατά το 2021 πραγματοποίησε στην Κύπρο 

κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………] ο οποίος προέκυψε από δραστηριότητες 

στους τομείς «Πωλήσεις και Συναλλαγές» («Sales & Trading») και «Έρευνα και 

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων» («Research & Asset Management»).  

Ως εκ τούτου, στην Κύπρο δεν υφίσταται επικάλυψη σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, καμία από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σχετική αγορά 

προηγούμενου ή επόμενου σταδίου σχετικής αγοράς στην οποία ασκεί 

δραστηριότητες οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Euromoney [………], σύμφωνα 

με διευκρινίσεις που παρείχαν τα μέρη, η Fastmarkets δεν είναι το τμήμα της 
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Euromoney το οποίο παρέχει υπηρεσίες στην εν λόγω εταιρεία, ενώ καμία από τις 

υπηρεσίες που παρέχει η Euromoney [………] δεν αφορά την Κύπρο. Όπως 

πρόσθετα διευκρίνισαν οι συμμετέχουσες, είναι εξαιρετικά απίθανο [………] να γίνει 

ποτέ πελάτης της Fastmarkets ή αντιπρόσωποι της Fastmarkets [………]. 

Κατά την κρίση της Επιτροπής, [………] καμία από τις υπηρεσίες που παρέχει η 

Euromoney στην εν λόγω εταιρεία δεν αφορά την Κύπρο, δεν υφίσταται ζήτημα 

δημιουργίας κάθετης σχέσης μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεων 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 

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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