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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 53/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.041 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Apollo 

Management, L.P. μετοχικού κεφαλαίου της Spoonflower, Inc, μέσω των 

Shutterfly  LLC και Swan Sherwood  Merger Sub, Inc. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 30 Ιουλίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2021, από την εταιρεία Apollo 

Management, L.P. (στο εξής η «Apollo Management»), 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 Apollo 

Management προτίθεται να αποκτήσει, μέσω των Shutterfly LLC και Swan Sherwood 

Merger Sub, Inc., την Spoonflower, Inc. (στο εξής ο «ο Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η Apollo Management L.P. που είναι συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης 

(limited partnership) δεόντως εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους του 

Delaware Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Apollo Management διαχειρίζεται 

τις δραστηριότητες ιδιωτικών κεφαλαίων της Apollo Global Management, Inc., 

εταιρείας στο Delaware. Οι μετοχές της Apollo Global Management, Inc. είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η Apollo Global 

Management, Inc. μετατράπηκε σε εταιρεία (corporation) από εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης στο Delaware (Delaware limited liability company) με 

όνομα Apollo Global Management, LLC κατά τον Σεπτέμβριο του 2019 (η 

Apollo Management από κοινού με τις συνδεδεμένες εταιρείες της και 

κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται οι συνδεδεμένες εταιρείες της, η «Apollo»). 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην κοινοποίηση η Apollo επενδύει σε 

εταιρείες και χρέος που εκδίδεται από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται 

σε διάφορες βιομηχανίες παγκοσμίως. Παραδείγματα υφιστάμενων 

επενδύσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εταιρείες στους τομείς των 

χημικών, ασφαλίσεων, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, φωτισμού και 

επιχειρήσεων ψυχαγωγίας.  

H  Apollo δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω των ακόλουθων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου: 

[………]1 

 Η Shutterfly, LLC που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Delaware Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι η εταιρεία 

χαρτοφυλακίου της Apollo που πραγματοποιεί την παρούσα συναλλαγή. Η εν 

λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στις Η.Π.Α. και αποτελεί ένα 

διαδικτυακό λιανοπωλητή, κατασκευαστή εξατομικευμένων δώρων 

φωτογραφίας, ιδιαίτερα φωτογραφικών βιβλίων, αλλά και ημερολογίων, 

γραφικής ύλης, αφισών φωτογραφίας, φωτογραφιών και ακριλικών 

εκτυπώσεων φωτογραφίας.  

 Η Swan Sherwood Merger Sub, Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους του Delaware Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 

αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού (special purpose vehicle), που ιδρύθηκε για 

σκοπούς ολοκλήρωσης της παρούσας συναλλαγής. 

 
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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 Ο Στόχος (Spoonflower, Inc.) που αποτελεί εταιρεία  δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους του Delaware Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο 

Στόχος κατασκευάζει και πωλεί εξατομικευμένα (personalised) και 

προσαρμοσμένα (custom) προϊόντα με βάση το ύφασμα, όπως υφάσματα, 

ταπετσαρίες και αντικείμενα και υφάσματα διακόσμησης σπιτιού (είδη 

κλινοστρωμνής (bedding), μαξιλάρια, κουρτίνες, κρεμαστά για τον τοίχο (wall 

hangings) και χαρτοπετσέτες και τραπεζομάντηλα κατασκευασμένα από 

προσαρμοσμένο ύφασμα) σε πελάτες ανά το παγκόσμιο διαδικτυακά, μέσω 

των ακόλουθων καναλιών: (α) την ιστοσελίδα του Στόχου και (β) πλατφόρμες 

τρίτων όπως το Etsy, το Amazon και το eBay. 

 

Την 1ην Ιουλίου 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.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 16 Ιουλίου 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 14 Ιουλίου 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 Συμφωνίας και Σχεδίου 

Συγχώνευσης (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2021, η οποία 

συμφωνήθηκε από και μεταξύ των Shutterfly, LLC (η «Μητρική»), Swan Sherwood 

Merger Sub, Inc. (η «Θυγατρική Συγχώνευσης»), ενεργώντας  μαζί ως οι Αγοραστές, 

του Στόχου και της Fortis Advisors LLC, ως εκπροσώπου του κατόχου εγγύησης του 

Στόχου (η «Συμφωνία Συγχώνευσης»), μαζί ως ο Πωλητής. Όπως αναφέρεται στη 

Συμφωνία, κατά τον Εναρκτήριο Χρόνο (Effective Time), η Θυγατρική Συγχώνευσης 

θα συγχωνευθεί με τον Στόχο και ως αποτέλεσμα ο Στόχος θα είναι η επιβιώσασα 
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οντότητα της εν λόγω συγχώνευσης που θα γίνει άμεσα, εξ ολοκλήρου θυγατρική της 

Μητρικής (η «Συγχώνευση»).  Κατά τον Εναρκτήριο Χρόνο (Effective Time), ο Στόχος 

θα διαδεχθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, προνόμια, εξουσίες και τις 

αλυσίδες (franchises) του Στόχου και της Θυγατρικής Συγχώνευσης και θα υπόκειται 

σε όλες τις οφειλές, υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Στόχου και της Θυγατρικής 

Συγχώνευσης, ως η επιβιώσασα οντότητα. 

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 και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Apollo, μέσω των Shutterfly LLC και Swan Sherwood Merger Sub, Inc.. 

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 2019 της Apollo ανήλθε γύρω στα €[………] 

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

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

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, 

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 στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 

2019 της Apollo ανήλθε στα €[………] από διάφορες δραστηριότητες των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της όπως software, οπτικά, διαφήμιση μέσω διαδικτύου, κ.ά. , ως 

αναφέρεται πιο κάτω:  

[………] 
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Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 του Στόχου ανήλθε στις 

€[………], ο οποίος αφορούσε πωλήσεις προσαρμοσμένου υφάσματος [………] και 

πωλήσεις προσαρμοσμένων αντικειμένων διακόσμησης σπιτιού [………]. 

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 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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, οι δραστηριότητες του Στόχου στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων αφορούν τον τομέα κατασκευής και πώλησης 

εξατομικευμένων και προσαρμοσμένων (custom) προϊόντων με βάση το ύφασμα, 

όπως υφάσματα, εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες ταπετσαρίες και 

εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα αντικείμενα και υφάσματα διακόσμησης σπιτιού 

σε πελάτες ανά το παγκόσμιο.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά (α) την αγορά 

πώλησης προσαρμοσμένων υφασμάτων, (β) την αγορά πώλησης προσαρμοσμένων 

ταπετσαριών και (γ) την αγορά πώλησης προσαρμοσμένων αντικειμένων 

διακόσμησης σπιτιού.  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά 

ορίζεται, για όλες τις σχετικές αγορές, η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν υπάρχουν 

αλληλεπικαλύψεις μεταξύ της Apollo και της Spoonflower, Inc. στις σχετικές αγορές. 

Ενώ, οι κύριες δραστηριότητες της Spoonflower, Inc. σχετίζονται με αυτό τον τομέα, 

καμία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Apollo δεν δραστηριοποιείται σε αυτόν τον 

τομέα. 
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Επίσης, δεν μπορεί να προκύπτει οποιαδήποτε κάθετα επηρεαζόμενη αγορά ως 

αποτέλεσμα της Συναλλαγής, καθότι η Apollo και ο Στόχος δε δραστηριοποιούνται σε 

ανάντι ή κατάντι επίπεδο σχετικής αγοράς προϊόντος. 

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

σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι του Νόμου. 

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 


