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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 13/2021 

        Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.009 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών ŽOS Vrútky a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA s.r.o., 

και ŽOS TRADING s.r.o. από  την Tatravagonka a.s. 

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: 3 Μαρτίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 5 Φεβρουαρίου 2021, από την εταιρεία 

TATRAVAGÓNKA a.s. (στο εξής ο «Αγοραστής»), 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 βάσει της οποίας ο Αγοραστής θα 

αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο στις εταιρείες ŽOS Vrútky a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-

MEDIKA s.r.o., και ŽOS TRADING s.r.o.. (στο εξής όλες μαζί οι «Στοχευόμενες 

Εταιρείες») 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Tatravagonka a.s. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Σλοβακίας. Η εν λόγω εταιρεία 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή φορταμαξών, στην παραγωγή 

φορείων για φορτάμαξες, στην ανακαίνιση σιδηροδρομικών οχημάτων 

και στην παραγωγή ανταλλακτικών για φορτάμαξες.  

Η Tatravagónka δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών της στη: 

παραγωγή και συναρμολόγηση κατασκευών χάλυβα, κλειδαριών και 

συγκόλλησης, ανοικοδόμηση, διόρθωση και ανακαίνιση φορταμαξών, 

παραγωγή ρουλεμάν (bearing housings) και περονών (forks), 

παραγωγή σκελετών για ημιρυμουλκούμενα φορτηγά, παραγωγή 

εξαρτημάτων για γεωργικά μηχανήματα, παραγωγή εξαρτημάτων για 

μηχανήματα στη βιομηχανία πετροχημικών, παραγωγή σκελετών για 

φορτάμαξες και παραγωγή δοχείων πίεσης (το συστατικό απαραίτητο 

για φρένα) για  σιδηροδρομικά και οδικά οχήματα.  

Η Tatravagónka ελέγχεται από κοινού από την BUDAMAR 

LOGISTICS, a.s. (στο εξής η «Budamar») και την Optifin Invest s.r.o. 

(στο εξής η «Optifin»). 

Η Budamar είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Σλοβακίας και δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών 

μεταφορών εμπορευμάτων και υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics). 

Συγκεκριμένα η Budamar, μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες 

εταιρείες της (στο εξής μαζί ο «Όμιλος Budamar») προσφέρει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες:  

- μεταφορά εμπορευμάτων  

- σιδηροδρομικές, οδικές και θαλάσσιες μεταφορές 

- πολυτροπικές και διατροπικές μεταφορές  

- υπηρεσίες τελωνειακής διασάφησης και τελωνειακής οφειλής και 

- υπηρεσίες  αποθήκευσης και συμβουλής. 

Η Optifin είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Σλοβακίας και είναι η μητρική εταιρεία της Optifin Invest Group. Ο 

Όμιλος Optifin είναι ένας διεθνής βιομηχανικός όμιλος που λειτουργεί ένα 

μεγάλο χαρτοφυλάκιο εταιρειών που εμπλέκονται σε διάφορους τομείς.  
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2. Στόχο στη συγκεκριμένη συγκέντρωση αποτελούν οι εταιρείες ŽOS 

Vrútky a.s., ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA s.r.o., και ŽOS TRADING 

s.r.o.,οι οποίες είναι δεόντως εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους 

της Σλοβακίας.  

Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή επιβατικών 

βαγονιών (πούλμαν) και diesel multiple units,στη συντήρηση/επισκευή 

επιβατικών βαγονιών, μηχανών και εξαρτημάτων των μηχανών, στη 

διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και 

δραστηριότητες διαχείρισης υδάτων, παροχή υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης στην επικράτεια της Σλοβακίας, και στην αγορά 

ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για βαγόνια επιβατών (πούλμαν) και 

diesel multiple units. 

Η ŽOS V, επί του παρόντος ελέγχεται αποκλειστικά από την Budamar και 

οι ŽOS E, ŽOS M, και ŽOS T, επί του παρόντος ελέγχονται από κοινού 

από την Budamar και τον κύριο Víťazoslav Moric. 

Ο κύριος Moric είναι επιχειρηματίας στη Σλοβακία. Καμία από τις άλλες 

εταιρείες που ελέγχονται από την Οικογένεια Moric δεν δραστηριοποιείται 

σε αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Tatravagónka ή οι 

Στοχευόμενες Επιχειρήσεις.  

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021, 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 19 Φεβρουαρίου 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 24 Φεβρουαρίου 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: 
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Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας 

ημερομηνίας 25/11/20 (στο εξής το «Μνημόνιο Συνεργασίας») ημερομηνίας 27 

Δεκεμβρίου 2020. Στα πλαίσια του Μνημόνιού Συνεργασίας, τα μέρη εξέφρασαν την 

καλόπιστη πρόθεσή τους να συνάψουν συμφωνία.  

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.  

(1) Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, πριν την υλοποίηση της 

Συναλλαγής οι εταιρείες ZOS E, ZOS M and ZOS T ελέγχονται από κοινού από την 

Budamar (66%) και τον κύριο  Vitazoslav Moric (34%)  εφόσον και τα δυο μέρη έχουν 

τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή επί των επιχειρήσεων και 

συγκεκριμένα την  εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική 

στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Η ŽOS V ελέγχεται αποκλειστικά από 

την Budamar. 

Μέσω της Συναλλαγής η Tatravagonka θα αποκτήσει από την Budamar τις μετοχές 

που κατέχει η εν λόγω  εταιρεία στις Στοχευόμενες Επιχειρήσεις. 

Ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας που θα συναφθεί, η Tatravagonka θα αποκτήσει 

άμεσο αποκλειστικό έλεγχο επ’ί της εταιρείας ŽOS V και άμεσο κοινό έλεγχο επί των 

εταιρειών  ŽOS E, ŽOS M, και ŽOS T. Αναφορικά με τις ŽOS E, ŽOS M, και ŽOS T ο 

έλεγχος θα εξασκείται από κοινού με τον κύριο Víťazoslav Moric. 

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 καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου της 

εταιρειών ŽOS V, ŽOS E, ŽOS M, και ŽOS T επί μόνιμης βάσης. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ακολουθεί πίνακας με τους κύκλους εργασιών των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων: 
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Επιχείρηση1 

 

2019 Διεθνής Κύκλος 

Εργασιών (€) 

 

2020 Διεθνής Κύκλος 

Εργασιών2 (€) 

Tatravagónka  [………]3  
[………] 

Optifin Group [………] [………] 

Budamar Group [………] [………] 

ZOS V [………] [………] 

ZOS E [………] [………] 

ZOS M [………] [………] 

ZOS T [………] [………] 

Οικογένεια Moric [………] [………] 

 

Δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποίησαν, κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος, κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 

Budamar και η Optifin.  Τουλάχιστον €3.500.000 από το σύνολο του κύκλου 

εργασιών όλων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων κατά το 2019 πραγματοποιήθηκε 

εντός της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Budamar στην 

Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των €[………]4 

και το 2020 στα €[………]5 και της Optifin στα €[………]6.  Σημειώνεται ότι οι 

Επιχειρήσεις Στόχοι δεν έχουν κύκλο εργασιών στην Κύπρο. 

 
1 Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών 
και προωθήσεων  (transport and forwarding) σημειώνεται ότι έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της παραγράφου 201 της κωδικοποιημένη ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέματα 
δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων (2008/C 95/01). Το κριτήριο γεωγραφικής κατανομής του κύκλου εργασιών είναι που 
βρίσκεται ο πελάτης («Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης»).  
2 Ο υπολογισμός του συνολικού διεθνή κύκλου εργασιών όλων των μερών για το έτος 2020 δεν έχει 
ακόμη οριστικοποιηθεί. Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι ο αριθμός που αναφέρεται ενδέχεται να υποστεί 
μικρές προσαρμογές στο μέλλον. 
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 Ο κύκλος εργασιών προήλθε από υπηρεσίες μεταφορών (freight forwarding) και πώληση καυσίμων. 
5
 Ο κύκλος εργασιών προήλθε από υπηρεσίες μεταφορών (freight forwarding), χειμερινή συντήρηση και 
τοποθέτηση λωτών θέσεων και πώληση καυσίμων 
6 Σύμφωνα με τις παραγράφους 196-202 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης και αναφορικά με τη 
γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών, ο γενικός κανόνας είναι ότι ο κύκλος εργασιών 
καταλογίζεται στον τόπο όπου βρίσκεται ο πελάτης. Στην παρούσα περίπτωση ο κύκλος εργασιών των 
[………] απορρέει από πωλήσεις κιβώτιων ταχυτήτων (gearboxes) σε Κύπριο πελάτη. 
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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 Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, κατέληξε ότι ως σχετικές 

αγορές προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζονται:  

- Η αγορά παραγωγής και διάθεσης φορταμαξών και επιβατικών βαγονιών  

- Η αγορά παραγωγής και διάθεσης diesel multiple units (στο εξής τα 

“DMU”).  

- Η αγορά υπηρεσιών επιδιόρθωσης και συντήρησης σιδηροδρομικών 

οχημάτων  

- Η αγορά παραγωγής και διάθεσης εξαρτημάτων για σιδηροδρομικά 

οχήματα  

- Η αγορά εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών  

- Η αγορά αποστολής εμπορευμάτων  

- Η αγορά διαχείρισης αποβλήτων 

Για όλες τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, η γεωγραφική αγορά 

είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών της Budamar στην Κύπρο για το έτος 2020 προέκυψε από τις 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

- Υπηρεσίες μεταφορών, συγκεκριμένα από την μεταφορά εμπορευμάτων 

(freight forwarding) εκτός Κύπρου. 

-  Χειμερινή συντήρηση και τοποθέτηση  λωτών θέσεων (winter maintenance 

and pontoon position) σε Κύπριο πελάτη. 

- πώληση βενζίνης σε Κύπριο  πελάτη  

Ο κύκλος εργασιών της Optifin στην Κύπρο για το έτος 2020 προέκυψε από 

πωλήσεις κιβώτιων ταχυτήτων (gearboxes) σε Κύπριο πελάτη. 

Σημειώνεται επίσης, ότι δεν δραστηριοποιείτε καμία εταιρεία που ελέγχεται από την 

Οικογένεια Moric σε οποιαδήποτε αγορά που δραστηριοποιούνται είτε οι 

Στοχευόμενες Επιχειρήσεις ή η  Tatravagónka.  
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(2) Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτουν οριζόντιες 

σχέσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν κάθετες ή στενά συνδεδεμένες γειτονικές αγορές 

μεταξύ τους, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν προβλήματα ανταγωνισμού.  

Ως εκ τούτου, στην παρούσα συγκέντρωση δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη 

βάση των προνοιών του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν 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. 

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 


