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Holding B.V. του μετοχικού κεφαλαίου των Hansen Shipping Agency Inc., 

Hansen Shipping UK Ltd, Bevo Speditions GmbH και μέρους του μετοχικού 

κεφαλαίου της Hansen Specialized Transportation LLC 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 9 Οκτωβρίου 2020                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, εκ μέρους της εταιρείας 

NMT Holding B.V. (εφεξής η «NMT» ή η «Αγοράστρια»), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 

2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου 

των εταιρειών Hansen Shipping Agency Inc., Hansen Shipping UK Ltd και Bevo 

Speditions GmbH, καθώς και το 66,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Hansen 
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Specialized Transportation LLC από την ΝΜΤ (εφεξής καλούμενη ως η 

«Συναλλαγή»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η ΝΜΤ, που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Η NMT αποτελεί όμιλο 

εταιρειών που ανήκει και ελέγχεται από κοινού από τις εταιρείες Stena Logistics 

Holding A.B. και Fridi B.V..  

Η NMT είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής παγκόσμιος διαμεταφορέας φορτίων Roll 

on/Roll off (RoRo) εμπορευμάτων και παροχέας εφοδιαστικής («logistics») που 

ειδικεύεται στην παγκόσμια μεταφορά, διά θαλάσσης, αυτοκινήτων, φορτηγών, 

ρυμουλκούμενων και άλλων αυτοπροωθούμενων ή τροχαίων φορτίων σε 

PCC/PCTC πλοία, κυρίως σε δρομολόγια βαθέων υδάτων. Η NMT δεν λειτουργεί 

και δεν έχει δικά της πλοία και, αντιθέτως, ναυλώνει χώρο σε πλοία που 

εκμεταλλεύονται τρίτοι μεταφορείς (συμπεριλαμβανομένης της EUKOR, MOL), τoν 

οποίo στη συνέχεια πωλεί στους πελάτες της στο πλαίσιο των υπηρεσιών 

θαλάσσιων διαμεταφορών φορτίων. 

Επιπρόσθετα, η NMT δύναται επίσης να παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες, όπως 

εκτελωνισμό, αποθήκευση και υπηρεσίες εδάφους καθώς και χερσαία μεταφορά 

προς/από τα σχετικά λιμάνια, όταν το ζητήσει ο πελάτης.  

Η Stena Logistics Holding A.B. είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας και αποτελεί 

εταιρεία χαρτοφυλακίου. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στη Stena 

Rederi AB, θυγατρική της Stena AB, η οποία με τη σειρά της αποτελεί μία από τις 

τρεις μητρικές εταιρείες του ομίλου Stena Sphere, ο οποίος ανήκει εξολοκλήρου 

σε οικογένεια. Οι άλλες δύο μητρικές του ομίλου είναι η Stena Metall AB και Stena 

Sessan AB.  

 

Η Stena Metall AB, που είναι η δεύτερη εταιρεία χαρτοφυλακίου στη Stena Sphere 

και αποτελεί εταιρεία ανακύκλωσης. Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν επίσης 

την παραγωγή αλουμινίου από ανακυκλωμένο υλικό, την προμήθεια προϊόντων 

και εξαρτημάτων χάλυβα, τις χρηματοοικονομικές πράξεις και τη διεθνή εμπορία 

χάλυβα, σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και πετρελαίου. 
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Η Stena Sessan AB, που είναι η τρίτη εταιρεία χαρτοφυλακίου στη Stena Sphere, 

και η οποία ασχολείται με την κυκλοφορία των πλοίων και έχει το πλοίο RoPax 

"Stena Jutlandica", το οποίο είναι ναυλωμένο από τη Stena Line. Η εταιρεία  

δραστηριοποιείται στη ναυτιλία δεξαμενόπλοιων (tanker shipping) και κατέχει το 

50% της ναυτιλιακής εταιρείας Concordia Maritime και το 50% δύο 

δεξαμενόπλοιων (shuttle tankers). Η εταιρεία είναι επίσης ο κύριος ιδιοκτήτης της 

εταιρείας βιομηχανικού αυτοματισμού Beijer Electronics στο Malmö και της 

φαρμακευτικής εταιρείας Meda. 

 

Η Stena AB, που ως έχει ήδη αναφερθεί αποτελεί μία από τις μητρικές εταιρείες 

του ομίλου, και η οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε έξι επιχειρηματικούς 

τομείς: λειτουργία πλοίων, υπεράκτια γεώτρηση, ναυτιλία, ακίνητα, 

χρηματοδότηση και νέες επιχειρήσεις, όπου δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών 

της εταιριών: 

 

Σημειώνεται παρενθετικά ότι όλες οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Stena 

Sphere θα αναφέρονται στο εξής εν συνόλω ως ο «όμιλος» ή η «Stena Sphere». 

Η Fridi B.V. (εφεξής η «Fridi») που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Ολλανδίας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών συμμετοχών. 

2. Οι εταιρείες που αποτελούν το στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι οι 

Hansen Shipping Agency Inc, Hansen Shipping UK Limited, Bevo Speditions 

GmbH και Hansen Specialized Transportation LLC, εφεξής καλούμενες από 

κοινού ως «Επιχειρήσεις Στόχοι».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι Επιχειρήσεις Στόχοι 

δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια θαλάσσια διαμεταφορά φορτίων όλων των 

τύπων τροχοφόρου φορτίου, όπως τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς και 

ανατρεπόμενα φορτηγά και στις χερσαίες μεταφορές όλων των τύπων 

τροχοφόρων φορτίων, όπως τροχοφόροι φορτωτές, εκσκαφείς και ανατραπόμενα 

φορτηγά. Όπως επίσης διευκρινίζεται, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν είναι 

ιδιοκτήτριες Ro/Ro ή άλλων τύπων πλοίων για τις υπηρεσίες διαμεταφοράς 

φορτίων που παρέχουν, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ναυλώνουν/κρατούν 

χώρο σε πλοία τρίτων μεταφορέων για το σκοπό αυτό. Οι υπηρεσίες τους 

δύνανται επίσης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, να 
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περιλαμβάνουν βοηθητικές υπηρεσίες, όπως εκτελωνισμό, ασφάλιση 

μεταφορών, προξενικές υπηρεσίες και χερσαίες μεταφορές προς/από τα σχετικά 

λιμάνια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η εταιρεία Hansen Shipping 

Agency Inc και η θυγατρική της Hansen Custom House Brokers Inc., όσο και οι 

εταιρείες Hansen Shipping UK Limited και Bevo Speditions GmbH ανήκουν εξ 

ολοκλήρου στην εταιρεία United Cargo Handling ApS, (στο εξής αναφερόμενες 

συνολικά ως «Hansen Shipping»). Οι δραστηριότητες της Hansen Shipping 

επικεντρώνονται κυρίως στην παγκόσμια θαλάσσια διαμεταφορά φορτίων 

βαρέων μηχανημάτων και στον εξοπλισμό κατασκευής και εξόρυξης καθώς και σε 

βοηθητικές υπηρεσίες, όπως αποσυναρμολόγηση, καθαρισμό, εκτελωνισμό, 

ασφάλιση μεταφορών και προξενικές υπηρεσίες.  

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, 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 25 Σεπτεμβρίου 2020, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 6 Οκτωβρίου 2020, 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Πώλησης και 

Αγοράς Μετοχών (Sale and Purchase Agreement) ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2020 

(εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ, αφενός, των εταιρειών United Cargo Handling APS, 

Britsmith LLC και Hansen Specialized Transportation ApS (εφεξής οι «Πωλητές»), και 

αφετέρου της NMT Holding B.V..  
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Βάσει της Συμφωνίας, η ΝΜΤ θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των 

Hansen Shipping Agency Inc, Hansen Shipping UK Limited και Bevo Speditions 

GbmH (ήτοι, των εταιρειών που συναποτελούν τη Hansen Shipping) και το 66,67% 

του μετοχικού κεφαλαίου της Hansen Specialized Transportation LLC. 

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 πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης των Επιχειρήσεων Στόχων, καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος αυτών 

από την ΝΜΤ. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Stena Sphere για το οικονομικό 

έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των €[………]1 και της ΝΜΤ στα €[………]. Ο συνολικός 

παγκόσμιος κύκλος εργασιών των Επιχειρήσεων Στόχων για το οικονομικό έτος 2019 

ανήλθε στο ποσό των €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών της Stena Sphere στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό 

έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των €[………] μέσω των Stena Drilling (€[………]) και 

Stena Μetal AB (€[………]). Ο κύκλος εργασιών των Επιχειρήσεων Στόχων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των €[………] 

και αποδίδεται εξολοκλήρου σε δραστηριότητες της HS. 

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 

 
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 [....]. 



6 

 

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. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αγοράστρια εταιρεία ΝΜΤ ανήκει και ελέγχεται από 

κοινού από τις εταιρείες Stena Logistics Holding A.B. και Fridi B.V..  

H Fridi αποτελεί εταιρεία χρηματοοικονομικών συμμετοχών. Η Stena Logistics 

Holding A.B. είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και ανήκει εξ ολοκλήρου στη Stena Rederi 

AB, θυγατρική της Stena AB, η οποία με τη σειρά της αποτελεί μία από τις τρεις 

μητρικές εταιρείες του ομίλου Stena Sphere. Οι άλλες δύο μητρικές του ομίλου είναι η 

Stena Metall AB και Stena Sessan AB. 

Η Stena ΑΒ δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε έξι επιχειρηματικούς τομείς, ήτοι 

Λειτουργία πλοίων, Υπεράκτια Γεώτρηση, Ναυτιλία, Ακίνητα, Χρηματοδότηση και 

Νέες Επιχειρήσεις, όπου δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της, οι κυριότερες 

από τις οποίες είναι οι εταιρείες: Stena Line, Stena Bulk, Stena Ro-Ro, Stena Drilling, 

Northern Marine Management, Stena Teknik, Stena Property, Stena Adactum και 

Stena Finance. Ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το 

έτος 2019 μέσω των εταιρειών Stena Drilling (θυγατρική της Stena AB) και Stena 

Metall AB (μία εκ των τριών μητρικών του ομίλου). 

Η Stena Drilling είναι ένας παγκοσμίως ενεργός εργολάβος γεώτρησης. Η εταιρεία 

διαχειρίζεται μια παγκόσμια επιχείρηση λειτουργώντας τέσσερα πλοία με τρυπάνια 

για υπερβαθή ύδατα και τρεις ημι-υποβρύχιες εξέδρες γεώτρησης. 

Η Stena Metall AB είναι εταιρεία ανακύκλωσης. Οι δραστηριότητες της 

περιλαμβάνουν επίσης την παραγωγή αλουμινίου από ανακυκλωμένο υλικό, την 

προμήθεια προϊόντων και εξαρτημάτων χάλυβα, τις χρηματοοικονομικές πράξεις και 

τη διεθνή εμπορία χάλυβα, σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και 

πετρελαίου.  
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Στην Κύπρο η Stena Drilling είναι ιδιοκτήτρια μίας ημι-βυθιζόμενης εξέδρας 

γεώτρυσης ανοικτής θάλασσας και η Stena Metall παράγει προϊόντα μετάλλου. 

Οι Επιχειρήσεις Στόχοι, που αποτελούνται από τις εταιρείες  Hansen Shipping 

Agency Inc, Hansen Shipping UK Limited, Bevo Speditions GmbH και Hansen 

Specialized Transportation LLC, δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια θαλάσσια 

διαμεταφορά φορτίων όλων των τύπων τροχοφόρου φορτίου, όπως τροχοφόροι 

φορτωτές, εκσκαφείς και ανατρεπόμενα φορτηγά (μέσω της Hansen Shipping) και 

στις χερσαίες μεταφορές όλων των τύπων τροχοφόρων  φορτίων, όπως τροχοφόροι 

φορτωτές, εκσκαφείς και ανατρεπόμενα φορτηγά στις ΗΠΑ (μέσω της Hansen 

Specialized Transportation). Οι Επιχειρήσεις Στόχοι δεν είναι ιδιοκτήτες Ro/Ro ή 

άλλων τύπων πλοίων για τις υπηρεσίες διαμεταφοράς φορτίων που παρέχουν, αν και 

σε ορισμένες περιπτώσεις ναυλώνουν/κρατούν χώρο σε πλοία τρίτων μεταφορέων 

για να διεξάγουν την επιχείρηση διαμεταφοράς φορτίων. Εκτός από τις θαλάσσιες 

διαμεταφορές φορτίων, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις Στόχους 

δύναται επίσης να περιλαμβάνουν βοηθητικές υπηρεσίες, όπως εκτελωνισμό, 

ασφάλιση μεταφορών, προξενικές υπηρεσίες και χερσαίες μεταφορές προς/από τα 

σχετικά λιμάνια, όταν αυτό απαιτείται από τον πελάτη. 

Η μόνη εκ των Επιχειρήσεων Στόχων που δραστηριοποιήθηκε στην Κυπριακή 

Δημοκρατία κατά το έτος 2019 είναι η Hansen Shipping UK Limited (εφεξής η «HS»), 

πραγματοποιώντας κύκλο εργασιών που ανήλθε στο ποσό των €[………]. Η εταιρεία 

είναι μια ναυτιλιακή επιχείρηση μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων με έμφαση στον 

εξοπλισμό κατασκευών και εξόρυξης, και παρέχει υπηρεσίες διαμεταφοράς φορτίων 

και βοηθητικών υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της HS από τις οποίες προέκυψε 

κύκλος εργασιών το έτος 2019 στην Κυπριακή Δημοκρατία αφορούν αποκλειστικά 

υπηρεσίες διαμεταφοράς φορτίων. 

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

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά παροχής 

υπηρεσιών θαλάσσιων διαμεταφορών φορτίου. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η  

γεωγραφική αγορά για την εν λόγω σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι οι 

θαλάσσιες διαμεταφορές φορτίου από και προς την Κύπρο. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, καμία από 

τις δραστηριότητες της Stena Sphere στην Κύπρο δεν σχετίζεται οριζόντια ή κάθετα 

με τις δραστηριότητες των Επιχειρήσεων Στόχων, και ότι ο όμιλος δεν 

πραγματοποίησε έσοδα από τη διαμεταφορά φορτίων από και προς την Κύπρο το 
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2019, ενώ δεν προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς με πλοίο ή άλλες υπηρεσίες 

μεταφοράς μικρών και θαλάσσιων μεταφορών προς / από την Κύπρο. 

Η Επιτροπή σημειώνει επιπρόσθετα ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η 

προτεινόμενη συγκέντρωση δεν εγείρει ανησυχίες για κάθετες σχέσεις μεταξύ των 

μερών, δεδομένου ότι: (i) η Stena Sphere δεν παρέχει υπηρεσίες διαμεταφοράς 

φορτίου από/προς την Κύπρο, (ii) παρόλο που οι Επιχειρήσεις Στόχοι μπορούν 

περιστασιακά να ναυλώσουν/κρατήσουν χώρο σε πλοία μεταφορέων τους για να 

εκτελέσουν τις υπηρεσίες διαμεταφοράς φορτίων, η Stena Sphere δεν πραγματοποιεί 

στο παρόν ναυλώσεις πλοίων σε πελάτες που εκτελούν υπηρεσίες μεταφοράς 

προς/από την Κύπρο και (iii) οι Επιχειρήσεις Στόχοι, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

ανωτέρω, έχουν [………] στην αγορά υπηρεσιών θαλάσσιων διαμεταφορών φορτίου 

στην Κύπρο, ενώ η Stena Sphere δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών από αυτού 

του είδους τις δραστηριότητες στην Κύπρο το έτος 2019. 

Όπως επιπρόσθετα υποστηρίζουν οι συμμετέχουσες, δεν υπάρχει κίνδυνος 

γειτονικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό εφόσον πέρα από την NMT, η Stena 

Sphere δραστηριοποιείται στην Κύπρο μόνο σε αγορές οι οποίες δεν σχετίζονται με 

την αγορά θαλάσσιων διαμεταφορών φορτίου, όπου δραστηριοποιούνται οι 

Επιχειρήσεις-Στόχοι. 

Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι στην Κύπρο 

δεν υπάρχουν οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις ούτε και προκύπτουν κάθετες σχέσεις. 

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. 
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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 


