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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

   

        Απόφαση  ΕΠΑ: 38/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.05 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την εξαγορά µετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας Athiari Commercial (Paphoς) Ltd  

από την εταιρεία Philelia Limited 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 9 Σεπτεµβρίου 2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 23/2/2017, από την εταιρεία Philelia Limited (στο εξής η 

«Philelia»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 (εφεξής ο «Νόµος»). 
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Σύµφωνα µε την εν λόγω κοινοποίηση, η Philelia θα αποκτήσει το […..]1 % του µετο-

χικού κεφαλαίου της Athiari Commercial (Paphos) Ltd  (στο εξής η «Athiari»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Philelia Limited που είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία 

συστάθηκε µε σκοπό την απόκτηση του µετοχικού κεφαλαίου της Athiari, στα 

πλαίσια αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων της Athiari. Η Philelia ανήκει στην 

Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ, µέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού 

Ilera properties Ltd ([…..]%), στην Athinodorou Brothers Super Beton Public 

Company Ltd ([…..]%), στη La Tour Ltd ([…..]%) και σε τρία φυσικά 

πρόσωπα, ήτοι τους κ. Κωσταντίνο Ζορπά ([…..]%). ∆ηµήτρη Ζορπά 

([…..]%) και Αναστάσιο Ζορπά ([…..]%). 

• Η Athiari Commercial (Paphos) Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η Athiari είναι εταιρεία 

ανάπτυξης ακινήτων, η οποία κατέχει το εµπορικό κέντρο Kings Avenue Mall, 

στην Πάφο. Οι δραστηριότητες της εταιρείας σχετίζονται αποκλειστικά µε την 

ιδιοκτησία ή/και εκµετάλλευση ή/και αξιοποίηση του εν λόγω εµπορικού 

κέντρου. 

Στις 28/2/2017, 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.  

Στις 2/6/2017, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόµου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 8/8/2017, στην 

οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς το συµβατό ή µη της υπό 

εξέτασης συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 9/8/2017 µετά από µελέτη, 

ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση µεταξύ των µελών της, αφού 

αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό 

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 
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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 συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση πρόθεσης για σύναψη συµφωνίας 

αγοραπωλησίας µετοχών. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, αφού εξασφαλίσουν την 

έγκριση της Επιτροπής, αναµένεται να υπογράψουν δύο Συµφωνίες ως ακολούθως: 

(i) Κ.  Athienitis – L.a.z.a Commercial Ltd και Philelia Ltd  

(ii) Κ.  Athienitis – L.a.z.a Residential Ltd και Philelia Ltd  

Η σηµερινή δοµή ιδιοκτησίας της Athiari όπως έχει προαναφερθεί, έχει ως εξής: 

[…..]% του µετοχικού της κεφαλαίου κατέχει η εταιρεία SPV18, […..]% η εταιρεία K 

Athienitis – L.a.z.a Commercial Ltd και […..]% η εταιρεία K. Athienitis – L.a.z.a 

Residential Ltd. 

Σε πρώτο στάδιο, και ως µέρος της συνολικής αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων 

του Συγκροτήµατος Αθηαινίτης, έχει συµφωνηθεί κεφαλαιοποίηση µετοχικών δανείων 

των εταιρειών SPV18, K Athienitis – L.a.z.a Commercial Ltd και K. Athienitis – L.a.z.a 

Residential Ltd ως αποτέλεσµα των οποίων η µετοχική δοµή της Athiari θα 

διαφοροποιηθεί ως ακολούθως: H SPV18 θα κατέχει το […..]% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Athiari, η K Athienitis – L.a.z.a Commercial Ltd θα κατέχει το […..]% 

και η K. Athienitis – L.a.z.a Residential Ltd θα κατέχει το […..]% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Athiari. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Συµφωνιών: (i) η Philelia θα προχωρήσει στην 

απόκτηση των  µετοχών από την εταιρεία K. Athienitis – L.A.Z.A. Commercial Limited 

οι οποίες αντιστοιχούν στο […..]% του µετοχικού κεφαλαίου της Athiari και (ii) η 

Philelia θα προχωρήσει στην απόκτηση των µετοχών από την εταιρεία K. Athienitis – 

L.A.Z.A. Residential Limited οι οποίες αντιστοιχούν στο […..]% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Athiari.  

Ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης, η Philelia θα είναι ο νόµιµος δικαιούχος µετοχών 

που αντιστοιχούν στο […..]% του µετοχικού κεφαλαίου της Athiari. Το υπόλοιπο 

[…..]% του µετοχικού κεφαλαίου της Athiari θα εξακολουθεί να κατέχει η εταιρεία SPV 

18. 
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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.  

Με δεδοµένο ότι, ο Νόµος εφαρµόζεται µόνο επί των συναλλαγών και/ ή πράξεων 

που επιφέρουν µόνιµες αλλαγές στη δοµή των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, θα 

πρέπει να εκτιµηθεί κατά πόσο η γνωστοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στην έννοια της 

συγκέντρωσης, ως η έννοια αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 του Νόµου.  

Στην προκειµένη περίπτωση, η Philelia που συστάθηκε ως εταιρεία ειδικού σκοπού 

για την απόκτηση του µετοχικού κεφαλαίου της Athiari στα πλαίσια αναδιάρθρωσης 

των χορηγήσεων της, πρόκειται να εξαγοράσει το […..]% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Athiari. Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της θέµατα που 

αφορούν τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Philelia καθώς και το 

καταστατικό της, κατέληξε ότι η Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και οι κ.κ. 

Κωνσταντίνος, ∆ηµήτρης και Αναστάσιος Ζορπά θα έχουν κοινό έλεγχο στην Philelia. 

Το υπόλοιπο […..]% του µετοχικού κεφαλαίου της Athiari θα εξακολουθήσει να 

κατέχει η SPV18. H Philelia, άνκαι µειοψηφούσα µέτοχος της Athiari θα έχει 

δικαιώµατα αρνησικυρίας σε στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις, γεγονός που 

προσδίδει κοινό έλεγχο τόσο στην Philelia όσο και στην SPV18 επί της Athiari. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της Athiari αφού µε τη σύσταση καταρχάς µιας νέας εταιρείας,  της 

Philelia, θα επέλθει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της Athiari της οποίας τον 

κοινό έλεγχο θα έχουν εφεξής η SPV18 και η Philelia. 

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 έτος 2015 ο 

ενοποιηµένος συνολικός κύκλος εργασιών της Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία 

Λτδ ανήλθε στα €[…..], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της Athiari ανήλθε στα 

€[…..] για το έτος 2015.  
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Σηµειώνεται ότι τόσο η Philelia (η οποία ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια 

Εταιρεία Λτδ  και στους κ.κ. Κωνσταντίνος, ∆ηµήτρης και Αναστάσιος Ζορπά) όσο και 

η Athiari δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Επίσης, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η Τράπεζα 

Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ εντός του 2015, πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 

ύψους €[…..] περίπου στην Κύπρο. Η Athiari πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών 

ύψους €[…..] εντός του 2015 στην Κύπρο από τη δραστηριοποίηση της στην 

ιδιοκτησία ή/και εκµετάλλευση ή/και αξιοποίηση εµπορικού κέντρου στην Πάφο.  

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 ∆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 συµβατότητάς 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. 

Η Philelia η οποία θα αποκτήσει έλεγχο επί της Athiari δεν έχει οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες καθώς συστάθηκε ως εταιρεία ειδικού σκοπού για την απόκτηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Athiari. Η Athiari, είναι εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων που 

έχει ανεγείρει το εµπορικό κέντρο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Αποκλειστική 

δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας είναι η ιδιοκτησία και αξιοποίηση του εν λόγω 

εµπορικού κέντρου.  

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου και των θυγατρικών της, σχετίζονται µε την 

παροχή τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη 

διαχείριση και πώληση ακινήτων. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η υπό εξέταση πράξη 

συγκέντρωσης πραγµατοποιείται για την αναδιάρθρωση των χορηγήσεων της Athiari, 

η οποία διατηρεί δανεισµό τόσο στην Τράπεζα Κύπρου όσο και στην Ελληνική 

Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ […..]. Συνεπεία τούτου, η αναδιάρθρωση κρίθηκε 

επιβεβληµένη λόγω της ανάγκης εξεύρεσης µιας εφικτής λύσης αποπληρωµής του 

συνολικού δανεισµού. 
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Οι κύριοι Κωνσταντίνος, ∆ηµήτρης και Αναστάσιος Ζορπά οι οποίοι κατέχουν κοινό 

έλεγχο µαζί µε την Τράπεζα Κύπρου επί της Philelia, µέσω της µετοχικής τους 

συµµετοχής ([…..]% έκαστος) στην Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ, κατέχουν οκτώ εµπορικά 

ακίνητα (καταστήµατα αρτοποιίας) από τα οποία τα έξι (6) βρίσκονται στη Λευκωσία 

και τα δύο (2) στη Λάρνακα. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει πέντε (5) µονάδες 

παραγωγής στην επαρχία Λάρνακας καθώς και µέσω της συµµετοχής τους στην Α. 

Ζορπάς (κτηµατική) Λτδ, κατέχουν ένα (1) κατάστηµα στη Λευκωσία, το οποίο 

ενοικιάζεται ως σχολή χορού. 

Οι επιχειρήσεις Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ, διαθέτουν αρτοποιεία σε όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου τα οποία παράγουν και εµπορεύονται µια µεγάλη γκάµα προϊόντων µεταξύ 

των οποίων φρέσκο και συσκευασµένο ψωµί, υποκατάστατα ψωµιού, είδη 

ζαχαροπλαστικής (cakes, γλυκίσµατα), προϊόντα για πρωϊνό όπως κρουασάν, πίττες 

κτλ, µπισκότα κ.α.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων ορίζεται: (α) ως η αγορά ενοικίασης 

ακινήτων για εµπορική χρήση σε εµπορικά κέντρα και η γεωγραφική αγορά αυτής 

ορίστηκε ως τοπική, η οποία αφορά την επαρχία της Πάφου σε απόσταση 20 λεπτών 

µε αυτοκίνητο από το εµπορικό κέντρο Kings Avenue Mall και (β) ως η αγορά των 

ειδών αρτοποιείου και η γεωγραφική αγορά αυτής ορίστηκε ως τοπική σε απόσταση 

5-10 λεπτών µε αυτοκίνητο από το αρτοποιείο. 

Βάσει των στοιχείων της παρούσας πράξης συγκέντρωσης,  διαπιστώνεται ότι το  

εµπορικό κέντρο Kings Avenue Mall κατέχει µερίδιο 100% στη σχετική αγορά 

ενοικίασης ακινήτων για εµπορική χρήση σε εµπορικά κέντρα στη συγκεκριµένη 

γεωγραφική αγορά καθότι δεν υφίστανται άλλα εµπορικά κέντρα στην Πάφο. Αυτό 

οδηγεί εν τέλει στη δηµιουργία επηρεαζόµενης αγοράς στην υπό κρίση συγκέντρωση 

βάση του ορισµού του Παραρτήµατος Ι του Νόµου. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συµβατότητας 

σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόµου.  

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη της 

και εκτίµησε ιδιαίτερα τη θέση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στις επηρεαζόµενες 

αγορές, τη διάρθρωση της αγοράς, τη χρηµατοοικονοµική δύναµη των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων, τις εναλλακτικές πηγές προµήθειας, τις τάσεις 

προσφοράς και ζήτησης, την αναµενόµενη ανάπτυξη της ζήτησης, τους φραγµούς 

εισόδου και τα συµφέροντα των καταναλωτών.  
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Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σηµαντικά του 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόµενες αγορές.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύµφωνα µε τον Νόµο, κατέληξε ότι υπάρχει δυνητική κάθετη επικάλυψη των 

δραστηριοτήτων της Athiari και των κ.κ. Ζορπά που κατέχουν µετοχές στην 

Α.Ζορπάς και Υιοί Λτδστην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η οποία δεν θα οδηγήσει 

σε οποιαδήποτε ανησυχία για τον ανταγωνισµό στις επηρεαζόµενες αγορές  

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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