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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Global Data Consortium, Inc. από την Refinitiv US LLC,       

μέσω της Paramount NC Merger Sub, Inc. 

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: 25 Μαΐου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2022, από την εταιρεία Refinitiv US 

LLC (στο εξής η «Refinitiv US»), 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 Refinitiv US 

προτίθεται, μέσω της Paramount NC Merger Sub, Inc. (στο εξής η «Refinitiv Sub»), 

να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Global Data Consortium, Inc. (στο εξής η 

«GDC» ή ο «Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Refinitiv US που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει έμμεσα στην 

London Stock Exchange Group plc (στο εξής η «LSEG», μαζί με τις 

θυγατρικές της στο εξής o «Όμιλος LSEG»). Ο Όμιλος LSEG 

δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ως παγκόσμιος πάροχος 

δεδομένων και υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών που εδρεύει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρει ορισμένες περιορισμένες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας.      

 Η Refinitiv Sub που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Είναι όχημα ειδικού σκοπού που 

ιδρύθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συγκέντρωσης και δεν έχει 

πραγματοποιήσει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εν λόγω εταιρεία 

ανήκει έμμεσα στην LSEG. 

 Ο Στόχος που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Η μοναδική επιχειρηματική της 

δραστηριότητα είναι η επιχείρηση ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας. 

Στις 12 Απριλίου 2022, 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 21 Απριλίου 2022, 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 Μαΐου 2022, 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 αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 
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Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας και Σχεδίου 

Συγχώνευσης (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 4 Απριλίου 2022, η οποία 

συμφωνήθηκε από και μεταξύ της Refinitiv US, της Refinitiv Sub, της Global Data 

Consortium, Inc. και του Fortis Advisors LLC. Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η GDC θα 

συγχωνευθεί με την Refinitiv Sub και η GDC ως απορροφούσα εταιρεία θα 

μετατραπεί σε εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία ιδιοκτησίας της Refinitiv US. 

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 προτεινόμενη πράξη αφορά την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου του Στόχου 

από την Refinitiv US, μέσω συγχώνευσης με τη Refinitiv Sub.   

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 από την Refinitiv US επί 

του Στόχου, μέσω της Refinitiv Sub. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου LSEG για το 

οικονομικό έτος 2020, ανήλθε περίπου στα €2.700.000.000 και του Στόχου για το 

οικονομικό έτος 2020, ανήλθε περίπου στα €[………]1 . 

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

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, για το έτος 2020, ο Όμιλος LSEG πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 

ύψους περίπου €[………] στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για το έτος 2020, ο Στόχος 

 
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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πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………] στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

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. 

Ο Όμιλος LSEG δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ως παγκόσμιος 

πάροχος δεδομένων και υποδομής χρηματοπιστωτικών αγορών που εδρεύει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρει ορισμένες περιορισμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

επαλήθευσης ταυτότητας που ονομάζεται QuallD. Ο Στόχος έχει ως μοναδική 

επιχειρηματική δραστηριότητα την επιχείρηση ηλεκτρονικής επαλήθευσης 

ταυτότητας.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η Επιτροπή ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ως την 

αγορά επαλήθευσης ψηφιακής ταυτότητας. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός 

δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για τη σχετική αγορά 

επαλήθευσης ψηφιακής ταυτότητας, η γεωγραφική αγορά είναι αυτή της επικράτειας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οριζόντια σχέση 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η μοναδική παρούσα σχέση μεταξύ του Ομίλου 

LSEG και της GDC είναι ότι ο Όμιλος LSEG λειτουργεί ως μεταπωλητής των 

προϊόντων της GDC μέσω της πλατφόρμας δεδομένων Refinitiv και δεν παρέχει 
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ξεχωριστές υπηρεσίες επαλήθευσης ψηφιακής ταυτότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, ο Στόχος πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών στην 

Κυπριακή Δημοκρατία μέσω πωλήσεων που προέρχονταν από την επιχείρηση της 

ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου LSEG στην 

Κυπριακή Δημοκρατία διενεργήθηκε μέσω της πώλησης δεδομένων και αναλυτικών 

στοιχείων χρηματοοικονομικών αγορών, υπηρεσιών κεφαλαιαγορών και εργαλείων 

ρυθμιστικών αναφορών και από τις πωλήσεις του Ομίλου LSEG €[………] αφορούν 

την επιχείρηση ψηφιακής ταυτότητας.  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τόσο ο Όμιλος LSEG όσο και ο Στόχος 

δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά, δηλαδή στην αγορά επαλήθευσης 

ψηφιακής ταυτότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ τούτου, υφίσταται 

οριζόντια σχέση ανάμεσα τους.  

Όπως καταγράφεται στην κοινοποίηση, σύμφωνα με εκτιμήσεις που είχαν δοθεί από 

την [………], μια συμβουλευτική ομάδα στρατηγικής, με βάση την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Ευρώπης για τις υπηρεσίες επαλήθευσης 

ταυτότητας και εφαρμόζοντας μια εκτίμηση ψηφιακής διείσδυσης για την Κυπριακή 

Δημοκρατία στο σύνολο των αριθμών που δόθηκαν για την Ευρώπη, το συνολικό 

εύρος της παροχής επαλήθευσης ψηφιακής ταυτότητας (γνωστές και ως υπηρεσίες 

KYC) στην Κύπρο είχε εκτιμηθεί στα €[………].  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, υπολογίζεται ότι το μερίδιο αγοράς της 

GDC για τις υπηρεσίες επαλήθευσης ψηφιακής ταυτότητας είναι περίπου 9,5% και 

αυτό του Ομίλου LSEG είναι [0-5%] ([………]). Ως αποτέλεσμα, το συνδυασμένο 

μερίδιο αγοράς και των δύο μερών είναι [5-10%]. 

Συνεπώς, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς δεν υπερβαίνει το 15% και ως εκ τούτου, 

δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά αναφορικά με την οριζόντια σχέση που υφίσταται 

μεταξύ του Ομίλου LSEG και του Στόχου.  

Κάθετη σχέση 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η μοναδική παρούσα σχέση μεταξύ του Ομίλου 

LSEG και της GDC είναι ότι ο Όμιλος LSEG λειτουργεί ως μεταπωλητής των 

προϊόντων της GDC μέσω της πλατφόρμας δεδομένων Refinitiv και δεν παρέχει 

ξεχωριστές υπηρεσίες επαλήθευσης ψηφιακής ταυτότητας.
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Εντούτοις, η αγορά από τον Όμιλο LSEG υπηρεσιών από τον Στόχο 

πραγματοποιείται στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, με σκοπό να 

μεταπωλεί τις εν λόγω υπηρεσίες σε διάφορες χώρες. Ο Όμιλος LSEG δεν αγοράζει 

τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, δεν 

προκύπτει κάθετη σχέση στην Κύπρο. 

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

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.  

Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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 τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

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.  

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 
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