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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                Απόφαση  ΕΠΑ: 4/ 2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.016.23 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την εξαγορά µετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας FSIA Investimenti S.r.l. από την Poste Italiane S.p.A. 

 

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: 26 Ιανουαρίου 2017                                                                                  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 29 Νοεµβρίου 2016, από τις εταιρείες  Poste 

Italiane S.p.A. (στο εξής η «POSTE») και FSI Investimenti S.p.A. (στο εξής η «FSII»)  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία η POSTE θα 

αποκτήσει το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FSIA Investimenti S.r.l. 

(στο εξής η «FSIΑ»). Ως αποτέλεσµα της παρούσας πράξης η POSTE θα αποκτήσει 

έµµεσα το 14,85% του µετοχικού κεφαλαίου της SIA S.p.A. (στο εξής η «SIA»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η αγοράστρια Poste Italiane S.p.A. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµ-

µένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ιταλίας και αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία 

του Οµίλου Poste Italiane που ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών της Ιταλίας.  

Οι κύριες δραστηριότητες της POSTE, µέσω των θυγατρικών της εταιρειών, 

αφορούν την παροχή τρεχούµενων λογαριασµών και υπηρεσιών πληρωµών, 

επενδυτικών προϊόντων και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών τρίτων, πώληση 

προϊόντων ασφάλειας ζωής και προϊόντων ασφάλειας γενικού κλάδου. Επί-

σης, µεταξύ άλλων, πωλεί αµοιβαία κεφάλαια και προϊόντα διαχείρισης περι-

ουσιακών στοιχείων.  

• Η FSIA Investimenti S.r.l. που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ιταλίας και δραστηριοποιείται 

στην άµεση και έµµεση διαχείριση συµµετοχών. Μια από τις εταιρείες στην 

οποία η FSIA κατέχει µετοχικό κεφάλαιο σε ποσοστό 49,5% είναι η SIA, η 

οποία είναι δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Ιταλίας και 

δραστηριοποιείται στην επεξεργασία καρτών και πληρωµών. Συγκεκριµένα, 

ασχολείται µε το σχεδιασµό, τη δηµιουργία και τη διαχείριση τεχνολογικών 

υποδοµών και υπηρεσιών για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, κεντρικές τράπε-

ζες, εταιρείες και φορείς δηµόσιας διοίκησης, στους τοµείς των καρτών, ηλεκ-

τρονικών πληρωµών, υπηρεσίες δικτύου και κεφαλαιαγορών.   

Το 100% του µετοχικού της κεφαλαίου της FSIA Investimenti S.r.l. ανήκει 

στην FSII. Η FSII είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία ελέγχε-

ται από την CDP Equity S.p.A. (πρώην Fondo Strategico Italiano S.p.A.), η 

οποία µε τη σειρά της ελέγχεται από την  CDP (η οποία κατέχει το 77,7% των 

µετοχών της). Η CDP είναι δηµόσια επιχείρηση, 82,7% των µετοχών της ο-

ποίας κατέχονται επί του παρόντος από το Υπουργείο Οικονοµικών της Ιταλί-

ας. Το υπόλοιπο 15,93% του µετοχικού της κεφαλαίου κατανέµεται µεταξύ δι-

άφορων ιδρυµάτων τραπεζικής προελεύσεως.  
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• Η F2i Reti Logiche S.r.I. (στο εξής «F2i Reti») που κατέχει το 17.05% των µε-

τοχών της SIA. Η F2i Reti είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Ιταλίας και δραστηριοποιείται στις επενδύσεις.     

Στις 2 ∆εκεµβρίου 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. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 9 ∆εκεµβρίου 2016, όπως ορίζει το άρθρο 10 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 23 Ιανουαρίου 2017, 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 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 16/9/2016 (στο εξής η «Συµφωνία») 

µεταξύ της POSTE (ως ο Αγοραστής) και της FSII (ως ο Πωλητής).  

Βάσει της Συµφωνίας, η POSTE προτίθεται να αποκτήσει το 30% του µετοχικού 

κεφαλαίου του Στόχου, από την FSII. 

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 POSTE θα αποκτήσει κοινό έλεγχο µε την FSII επί της FSIA, 

µέσω της αγοράς από την POSTE, του 30% του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας 



4 

 

από την FSII, καθώς επίσης µέσω της εν λόγω πράξης θα υπάρξει µόνιµη µεταβολή 

ελέγχου της SIA µε την απόκτηση κοινού της ελέγχου από την FSII, την POSTE και 

την F2i Reti. 

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, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονοµικό έτος 

2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών της POSTE ανήλθε περίπου στα €[……..]1, ενώ 

ο συνολικός κύκλος εργασιών της στοχευόµενης εταιρείας FSIA ήταν, για το έτος 

2015, περίπου €[…….]. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της SIA, για το 2015, ανήλθε 

στα €[…….]. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της FSII, για το έτος 2015, ανήλθε στα 

€[……].  

Επιπρόσθετα, η POSTE διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών, για το έτος 2015, περίπου €[…….]. 

Η FSII και η FSIA δεν διεξάγουν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Κύπρο. 

Πάραυτα, η FSII πραγµατοποιεί κύκλο εργασιών στην Κύπρο µέσω του Οµίλου CDP. 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου CDP (µη συµπεριλαµβανόµενης της SIA) στην 

Κύπρο ανήλθε, κατά το έτος 2015, σε €[………]. Ο κύκλος εργασιών που 

πραγµατοποίησε η SIA στην Κύπρο το 2015 ανήλθε 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 µιας 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 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. 

                                                             
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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Η αγοράστρια POSTE δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς. Οι κύριες 

δραστηριότητες της, µέσω των θυγατρικών της εταιρειών, αφορούν την παροχή 

τρεχούµενων λογαριασµών και υπηρεσιών πληρωµών, επενδυτικών προϊόντων και 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών τρίτων, πώληση προϊόντων ασφάλειας ζωής και 

προϊόντων ασφάλειας γενικού κλάδου. Επίσης, µεταξύ άλλων, πωλεί αµοιβαία 

κεφάλαια και προϊόντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.  

Η στοχευόµενη FSIA δραστηριοποιείται στην άµεση και έµµεση διαχείριση 

συµµετοχών. Μια από τις εταιρείες στην οποία η FSIA κατέχει µετοχικό κεφάλαιο 

είναι η SIA, η οποία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες εκκαθάρισης, επεξεργασίας 

καρτών και διατραπεζικής διαβίβασης δεδοµένων. Η SIA στην Κύπρο 

δραστηριοποιείται µόνο στη αγορά των υπηρεσιών επεξεργασίας καρτών.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται οι: α) αγορά 

υπηρεσιών εκκαθάρισης, β) αγορά υπηρεσιών επεξεργασίας καρτών και γ) αγορά 

υπηρεσιών διατραπεζικής διαβίβασης δεδοµένων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

για όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, η POSTE δεν έχει δραστηριότητες στην Κύπρο οι οποίες βρίσκονται σε 

οριζόντια ή κάθετη σχέση µε αυτές της FSIA και της SIA.  Συγκεκριµένα, στην Κύπρο 

η POSTE ασχολήθηκε το 2015 µόνο µε τερµατικά για τη δραστηριότητα οργάνωσης 

της αλληλογραφίας των επιχειρήσεων που έχουν βάση την Κύπρο. 

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 σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φά-

κελο 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. 
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Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου, η Επιτροπή οµόφω-

να 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 


