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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Getaroom, Inc. από την Booking Holdings Inc., μέσω               

της Unicorn Subsidiary Inc. 

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: 9 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Νοεμβρίου 2021, από την εταιρεία Booking 

Holdings Inc. (μαζί με τις θυγατρικές της η «Booking Holdings»), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Booking 

Holdings, μέσω της Unicorn Subsidiary Inc. (στο εξής η «Merger Sub»), προτίθεται 

να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Getaroom, Inc. (στο εξής ο «Στόχος» ή 

«GAR»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• Η Booking Holdings που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α., με μετοχές εισηγμένες στο 

NASDAQ Global Select Market. Η Booking Holdings δραστηριοποιείται στην παροχή 

διαδικτυακών ταξιδιωτικών και συναφών υπηρεσιών. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει 

κυρίως υπηρεσίες κράτησης ξενοδοχείων και καταλυμάτων σε καταναλωτές (B2C) 

μέσω διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων (online travel agents) («ΟΤΑ») και 

ιστοτόπων meta-search (meta-search sites) («MSS»). Επίσης, δραστηριοποιείται και 

σε άλλα ταξιδιωτικά προϊόντα, π.χ. πτήσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πακέτα 

διακοπών και κρουαζιέρων. Οι βασικές B2C επωνυμίες της περιλαμβάνουν την 

Booking.com, την Priceline, την Agoda, την KAYAK, την Rentalcars και την 

OpenTable.  

• Η Unicorn Subsidiary Inc. που είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose 

vehicles), η οποία δεν είχε προηγούμενες δραστηριότητες και που συστάθηκε για να 

λειτουργήσει για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η Unicorn Subsidiary Inc. 

είναι θυγατρική εταιρεία της Booking Holdings, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί 

η εξαγορά και στη συνέχεια θα συγχωνευθεί με τον Στόχο, με την Getaroom, Inc. να 

επιβιώνει ως εξ ολοκλήρου θυγατρική της Booking Holdings.  

• Η Getaroom, Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. και δραστηριοποιείται στον τομέα 

διαδικτυακών ταξιδιών, αλλά σύμφωνα με την κοινοποίηση, με διαφορετική εστίαση 

από την Bookings Holdings. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία είναι ένας 

επικεντρωμένος διανομέας διαθεσιμότητας ξενοδοχείων B2B που χρησιμοποιεί 

κυρίως τεχνολογία API για την παροχή διαθεσιμότητας καταλυμάτων σε πολλές 

συνδεδεμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών λιανοπωλητών, 

metasearch sites, ομίλων μελών πύλης (gate membership groups) και τηλεφωνικών 

κέντρων. [………]1. Η GAR, επομένως, προμηθεύεται σημαντικό μέρος της 

διαθεσιμότητας έμμεσα από άλλους προμηθευτές B2B παρά άμεσα από ξενοδοχεία. 

Επιπρόσθετα, ο Στόχος προσφέρει διαδικτυακές κρατήσεις ξενοδοχείων απευθείας 

στους καταναλωτές μέσω του ιστοτόπου ΟΤΑ, Getaroom.com.  

Στις 22 Νοεμβρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 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 εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 10 Δεκεμβρίου 2021, 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 7 Δεκεμβρίου 2021, 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση μίας Συμφωνίας και ενός 

σχεδίου συγχώνευσης (agreement and plan of merger) ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 

2021, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ της Booking Holdings, του Στόχου, της Merger 

Sub και της CSC Shareholder Services LLC (ως του Εκπροσώπου Μετόχων). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμβάνει 

την έμμεση απόκτηση από την Booking Holdings ή μίαν από τις θυγατρικές της, 

ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου, 

μέσω της συγχώνευσης της Unicorn Subsidiary Inc. που αποτελεί το «Merger Sub», 

με τον Στόχο, με τη χωριστή ύπαρξη της Merger Sub να παύει να υφίσταται και ο 

Στόχος να γίνεται εξ ολοκλήρου θυγατρική της Booking Holdings. 

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Booking Holdings έμμεσα 

όλου του μετοχικού κεφαλαίου της Getaroom, Inc.. 

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 και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Booking Holdings, μέσω της Unicorn Subsidiary Inc.. 
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Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020, της Booking Holdings παγκόσμια 

ανήλθε περίπου στα €[………] και του Στόχου για το έτος 2020, ανήλθε περίπου στα 

€[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών που είχε η Booking Holdings στην Κύπρο, κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους 2020, ήταν περίπου €[………]. Ο Στόχος στην 

Κύπρο είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου €[………].   

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 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 συμβατότητάς 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. 

Η Booking Holdings και ο Στόχος δραστηριοποιούνται στην παροχή διαδικτυακών 

ταξιδιωτικών και συναφών υπηρεσιών.  

B2B παροχή καταλύματος 

Η Booking Holdings παρέχει εμπορικές υπηρεσίες συνδεδεμένων εταιρειών για 

πολλές ταξιδιωτικές κατηγορίες μέσω διαφόρων επωνυμιών, συμπεριλαμβανομένων 

των επωνυμιών του Ομίλου KAYAK, του Booking.com και μέσω του PPN. 
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Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην παροχή εμπορικών προγραμμάτων συνδεδεμένων 

εταιρειών μόνο για ξενοδοχεία.  

 

Υπηρεσίες ΟΤΑ καταλυμάτων (παροχές B2C)  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, και η Booking Holdings και ο Στόχος 

δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών ΟΤΑ καταλυμάτων (παροχές B2C).  

Ακολουθεί σχετικό διάγραμμα αναφορικά με τα επίπεδα της αγοράς: 

 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά την παροχή 

διαδικτυακών ταξιδιωτικών και συναφών υπηρεσιών ως (α) η αγορά B2B παροχής 

καταλύματος και (β) η αγορά Υπηρεσιών ΟΤΑ καταλυμάτων (παροχές B2C). 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό 

αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 της Booking Holdings 

ανήλθε στα [………]. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 

του Στόχου, το ίδιο οικονομικό έτος, ανήλθε στις [………]. Για σκοπούς πληρότητας 

η Επιτροπή σημειώνει ότι ο Στόχος το 2020 [………].  
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Η συναλλαγή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οδηγεί σε οριζόντια 

επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Booking Holdings και του Στόχου σε 

σχέση με την αγορά B2B παροχής καταλύματος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η συναλλαγή δεν θα έχει αντίκτυπο στον 

ανταγωνισμό στον τομέα της προμήθειας ξενοδοχειακών καταλυμάτων B2B λόγω 

του έντονου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και της περιορισμένης παρουσίας 

των μερών και, ιδίως, της αμελητέας παρουσίας της GAR στην Κύπρο.  

Η Booking Holdings εκτιμά ότι η TTV στην Κύπρο είναι USD 0,1 δισεκατομμύρια, ο 

κύκλος εργασιών (που προέρχεται από προμήθειες) που είχε η Booking Holdings 

στην Κύπρο που σχετίζεται με υπηρεσίες Β2Β ανέρχονται σε περίπου €[………] και 

το μερίδιο αγοράς στην Κύπρο είναι [0-5]%. Το μερίδιο αγοράς της GAR στην Κύπρο 

σύμφωνα με τις συμμετέχουσες είναι χαμηλότερο. 

Ως εκ τούτου, με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη 

αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι του Νόμου όσον αφορά την οριζόντια 

επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην αγορά Β2Β είναι αρκετά σύνηθες για 

τους παίκτες Β2Β να ανταλλάσσουν/πωλούν διαθεσιμότητα μεταξύ τους, καθώς 

επεκτείνουν την πρόσβασή τους σε δωμάτια ξενοδοχείων. Ως εκ τούτου, οι δύο 

συμμετέχουσες, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους ως ανταγωνιστές στην αγορά 

B2B παροχής καταλύματος δύνανται να προμηθεύουν η μία την άλλη με λίστα 

διαθεσιμότητας καλυμμάτων, την οποία προωθούν για τις δικές τους πωλήσεις σε 

B2C. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, ακόμα και εάν η σχέση αυτή θεωρηθεί ως κάθετη, τα 

μερίδια αγοράς στην Κύπρο της Booking Holdings και του Στόχου στην αγορά B2B 

για την προμήθεια διαθεσιμότητας καταλυμάτων στην Κύπρο, θα είναι πολύ κάτω 

από το 25%.  

Ως εκ τούτου δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι του 

Νόμου όσον αφορά κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν 
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προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι 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.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


