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κεφαλαίου της εταιρείας Freepik Company, S.L.από την EQT Netherlands 

Management B.V., μέσω της EQT Mid Market Europe Limited Partnership 

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: 23 Ιουνίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 28/5/2020, από την εταιρεία EQT Netherlands 

Management B.V. (στο εξής η «ENMBV»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο 

«Νόμος»).   

 

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

προτίθεται να αποκτήσει τον έλεγχο μέσω απόκτησης μετοχικού κεφάλαιού της 

Freepik Company, S.L. (στο εξής η «Freepik» ή η «Επιχείρηση Στόχος»), μέσω της 

EQT Mid Market Europe Limited Partnership (στο εξής η «EQT Mid Market Europe»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. H EQT Mid Market Europe είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Ολλανδίας και είναι υπό τη διαχείριση της ENMBV. Η EQT 

Mid Market Europe είναι ένα επενδυτικό ταμείο του ομίλου EQT, που 

επιδιώκει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μικρομεσαίες εταιρείες κυρίως 

στη Βόρεια Ευρώπη. 

 

Τα υπόλοιπα επενδυτικά ταμεία EQT με ενεργές επενδύσεις είναι γνωστά ως 

EQT Credit II, EQT Infrastructure II, EQT Infrastructure III, EQT Infrastructure 

IV, EQT Mid Market, EQT Mid Market Asia III, EQT Mid Market US, EQT Mid-

Market Credit, EQT Mid-Market Credit II, EQT Credit Opportunities III, EQT 

Real Estate I, EQT Real Estate II, EQT Ventures, EQT Ventures II, EQT 

Public Value, EQT VI, EQT VII και EQT VIII (τα «Ταμεία EQT»). 

 

2. Η ENMBV που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ολλανδίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί ένα επενδυτικό ταμείο το 

οποίο διαχειρίζεται την EQT Mid Market Europe. [………]1. 

 

Η EQT AB είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq Στοκχόλμης από το 

Σεπτέμβριο του 2019. Οι μετοχές στην EQT AB κατέχονται από μια ευρέως 

σκορπισμένη βάση μετόχων.  

 

3. Η Freepik που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Ισπανίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του 

διαδικτυακού γραφικού περιεχομένου για γραφικά και εικονογραφήσεις, στον 

οποίο τομέα παρέχει υπηρεσίες φωτογραφίας micro stock (micro stock 

photography), την παροχή γραφικών, διανυσμάτων (vectors) και εικονιδίων. Η 

Freepik παρέχει το διαδικτυακό γραφικό περιεχόμενό της μέσω των 

ιστοσελίδων των τριών επωνυμιών της, ήτοι των Freepik, Flaticon και 

SlidesGo: 

 

Tο μετοχικό κεφάλαιο του Στόχου ανήκει σε τρία φυσικά πρόσωπα, ιδρυτές 

της Freepik, ήτοι οι κ.κ. A.S.B, J.P.B.S. και ο J.C.A. (στο εξής οι «Ιδρυτικοί 

Διευθυντές»). Το μετοχικό μερίδιο της Freepik ανήκει στους Ιδρυτικούς 

Διευθυντές, ως ακολούθως: 

 
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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 (α) Ο κος A.S.B κατέχει το [………]2 %· 
(β) Ο κος J.P.B.S. κατέχει το [………]3 %· και 
(γ) Ο κος J.C.A. κατέχει το [………]4 %. 

Στις 29/5/2020, 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 Δημοκρατίας 

στις 12/6/2020, 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 19/6/2020, 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 τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη βάση δύο συμφωνιών 

ημερομηνίας [………]5 .  Η πρώτη συμφωνία Share and Purchase Agreement (στο 

εξής η «SPA») είναι μεταξύ των δύο εκ των τριών Ιδρυτικών Διευθυντών της Freepik 

(ως πωλητές) και της Picasso Bidco, S.L.U l (στο εξής η «Bidco» ή ο «Αγοραστής»), 

η οποία ανήκει εξολοκλήρου στην EQT Mid Market Europe. Η SPA αφορά την 

απόκτηση από τη Bidco του [………]% του μετοχικού κεφαλαίου της Freepik.  

 
2 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 [....]. 
3 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 [....]. 
4 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 [....]. 
5 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 [....]. 



4 

 

 

Η δεύτερη συμφωνία αποτελεί μια συμφωνία μετόχων shareholders’ agreement (στο 

εξής η «SHA») σχετικά με μια ισπανική ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η 

οποία θα αποκτηθεί ή συσταθεί από την EQT Luxco (στο εξής η «Midco»), η οποία 

ανήκει στη EQT Mid Market Europe. Η Midco θα γίνει ο μοναδικός μέτοχος της Bidco 

πριν από την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής. 

 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων, και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το τελικό αποτέλεσμα της συναλλαγής θα 

είναι ότι τα δικαιώματα ψήφου στη Midco θα διαμοιραστούν ως ακολούθως: 

(α) η EQT Luxco θα κατέχει [………]% των δικαιωμάτων ψήφου στην Midco·  

(β) ο κος A.S.B θα κατέχει [………]% των δικαιωμάτων ψήφου στην Midco·   

(γ) ο κος J.P.B.S. θα κατέχει [………]% των δικαιωμάτων ψήφου στην Midco·    

(δ) ο κος J.C.A. θα κατέχει [………]% των δικαιωμάτων ψήφου στην Midco· και   

(ε) η Managementco θα κατέχει [………]% των δικαιωμάτων ψήφου στην Midco.    

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία που περιβάλλουν την υπό 

εξέταση πράξη συγκέντρωσης όπως τα δικαιώματα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

τα δικαιώματα αρνησικυρίας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται 

στο άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την 

έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Freepik από την ENMBV. 

 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, κατέληξε ότι: 

 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2019 του EQT Group  ανήλθε γύρω στα €[………] και της Freepik για το έτος 2019 

ανήλθε γύρω στα €[………]. 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η Αγοράστρια όσο 

και η Επιχείρηση Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2019  του  EQT 

Group ανήλθε στα €[………] και της Freepik για το έτος 2019 ανήλθε γύρω στις 

€[………]. 

 

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. 

 

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. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης καμία από τις εταιρείες που ανήκουν στο 

χαρτοφυλάκιο του EQT Group δεν δραστηριοποιείται στην παροχή των ίδιων 

υπηρεσιών με την Freepik ή σε δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σε 

προηγούμενο ή επόμενο επίπεδο εν σχέση με τις υπηρεσίες αυτές. 

 

Η Freepik δραστηριοποιείται στην παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών για τη διαχείριση 

γραφικών πόρων των χρηστών της υπό ένα μοντέλο «freemium», ήτοι υπό το οποίο 

ορισμένο περιεχόμενο είναι δωρεάν (σε σχέση με το οποίο δωρεάν περιεχόμενο η 

Freepik πωλεί διαφημιστικό χώρο στις ιστοσελίδες της) και ορισμένο προνομιακό 

περιεχόμενο υπόκειται σε αγορά ή συνδρομή. 

 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η αγορά (α) 

παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής διαχείρισης γραφικών πόρων και η αγορά (β) 

παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών διαφήμισης, χωρίς αναζήτηση. Ως γεωγραφική 
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αγορά για όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίστηκε η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Όπως έχουν δηλώσει τα εμπλεκόμενα μέρη, καμία εκ των εταιρειών του 

χαρτοφυλακίου του EQT Group έχει ως κύρια δραστηριότητα της την παροχή 

διαδικτυακών διαφημίσεων ή την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής διαχείρισης 

γραφικών πόρων και ουδεμία εκ των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του EQT Group 

δραστηριοποιείται σε αγορές επόμενου ή προηγούμενου σταδίου σε σχέση με την 

αγορά των διαδικτυακών διαφημίσεων ή την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής 

διαχείρισης γραφικών πόρων. 

 

Μόνο ο Στόχος δραστηριοποιείται στις προαναφερόμενες σχετικές αγορές στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη ή/και κάθετη ή/και γειτονική σχέση 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τις 

απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

 

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του 

ορισμού του Παραρτήματος Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η 

κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

 

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 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 


