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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση µετοχικού 

κεφαλαίου της Ceske aerolinie a.s. από την Travel Service a.s.  
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κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 
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κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 
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Ηµεροµηνία απόφασης: 1 Φεβρουαρίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η 

«Επιτροπή») στις 15/12/2017, από την εταιρεία Travel Service a.s., (στο εξής η 

«Travel Service»), 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 Travel 

Service θα αποκτήσει το 63,74% του µετοχικού κεφαλαίου της Ceske aerolinie a.s. 

(στο εξής ο «Στόχος»).  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Travel Service που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Τσέχικης ∆ηµοκρατίας, η οποία παρέχει προγραµµατισµένες 

αεροπορικές (scheduled flights) µεταφορές επιβατών υπό την  χαµηλού 
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κόστους επωνυµία, «SmartWings», καθώς και µεταφορά επιβατών µε πτήσεις 

εκτός τακτικών προγραµµάτων. Η εν λόγω εταιρεία λειτουργεί επίσης 

ιδιωτικές πτήσεις και σε πολύ περιορισµένο βαθµό, δραστηριοποιείται στη 

µεταφορά εµπορευµάτων (cargo transport). Ο όµιλος ασχολείται επίσης µε 

συµφωνίες πλήρης µίσθωσης ή µίσθωσης υπό όρους (wet and dry leases) 

και µε ιδιωτικές υπηρεσίες (καµπίνες Business Jets Aero). Η Travel Service, 

µαζί µε τις θυγατρικές της εταιρείες στη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την 

Πολωνία, λειτουργεί στόλο εµπορικών αεροσκαφών και επιπλέον 

χρησιµοποιεί αεροσκάφη τα οποία έχει εξασφαλίσει µέσω βραχυπρόθεσµης 

µίσθωσης (short-term lease) από άλλες αεροπορικές εταιρείες. 

• Η Ceske aerolinie a.s. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της Τσέχικης ∆ηµοκρατίας και είναι ο εθνικός 

µεταφορέας της Τσεχίας έχοντας ως βάση της το αεροδρόµιο της Πράγας. Η 

κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η αεροπορική µεταφορά επιβατών και 

φορτίου. Από το 2013 η εταιρεία CSA δραστηριοποιείται κυρίως σε 

προγραµµατισµένες πτήσεις, και ναυλωµένες πτήσεις µόνο ad hoc. 

Σηµειώνεται ότι η CSA δεν κατέχει οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες και 

είναι µέλος της SkyTeam Alliance. Στο πλαίσιο της SkyTeam Alliance η CSA 

συνεργάζεται βάσει συµφωνιών κωδικών (codeshare) µε τις εταιρείες Air 

France, KLM, Delta, Korean Airlines, Βιετνάµ, China Airlines, China Southern, 

Tarom, Air Europa, Aeroflot, Aeromexico, Middle East Airlines, Alitalia και 

China Eastern. Επιπλέον, […..]1.  

Στις 18/12/2017, 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. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 05/01/2018, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

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

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόµου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 30/01/2018, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς τη συµβατότητά ή µη 

της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

                                                        
1
 
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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Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 01/02/2018 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 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 κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας 

αγοραπωλησίας ηµεροµηνίας 5 Οκτωβρίου 2017, µεταξύ της Travel Service ως ο 

αγοραστής, και της Korean Airlines ως ο πωλητής, για την πώληση µετοχών που 

αντιπροσωπεύουν το 44% του µετοχικού κεφαλαίου της CSA και της Συµφωνίας 

αγοραπωλησίας ηµεροµηνίας 5 Οκτωβρίου 2017, µεταξύ της Travel Service ως ο 

αγοραστής και του Τσέχικου κράτους µέσω της PRISKO a.s. ως ο πωλητής, για την 

πώληση µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 19,74% του µετοχικού κεφαλαίου της 

CSA.  

Σηµειώνεται ότι η Travel Service κατέχει ήδη το 34% του µετοχικού κεφαλαίου της 

CSA και ως αποτέλεσµα της προκείµενης συναλλαγής, θα αυξήσει τη συµµετοχή της 

στην CSA σε 97,74%. 

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 αφού πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης του Στόχου, 

από κοινό έλεγχο της από το Τσέχικο κράτος µέσω της εταιρείας Prisko και την 

Travel Service, σε αποκλειστικό έλεγχο από την Travel Service. 

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 2016, ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της Travel Service ήταν περίπου στα […..]. Η CSA 

πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών για το έτος 2016, ύψους […..]. 

Επίσης οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η Travel 

Service, και η CSA διεξάγουν εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών της Travel Service στην Κύπρο για το 
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έτος 2016 ανήλθε σε […..] και προήλθε από τη λειτουργία πτήσεων Πράγα-Λάρνακα. 

Ο κύκλος εργασιών της CSA στην Κύπρο, το 2016 ανήλθε σε […..] και επιτεύχθηκε 

[…..].  

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 Travel Service η οποία θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο του Στόχου παρέχει 

προγραµµατισµένες αεροπορικές (scheduled flights) µεταφορές επιβατών µέσω της 

χαµηλού κόστους επωνυµίας της, SmartWings, καθώς και µεταφορά επιβατών µε 

ναυλωµένες πτήσεις εκτός τακτικών προγραµµάτων (charter flights). Η εν λόγω 

εταιρεία λειτουργεί επίσης ιδιωτικές πτήσεις και σε πολύ περιορισµένο βαθµό, 

δραστηριοποιείται στη µεταφορά εµπορευµάτων (cargo transport) στο χώρο που 

φυλάσσονται οι αποσκευές σε επιβατικά αεροσκάφη (belly-hold). Στην Κύπρο η 

Travel Service δραστηριοποιείται στη λειτουργία της προγραµµατισµένης πτήσης 

Πράγα-Λάρνακα. 

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας CSA είναι η αεροπορική µεταφορά επιβατών σε 

προγραµµατισµένες πτήσεις και η µεταφορά φορτίου στο χώρο που φυλάσσονται οι 

αποσκευές σε επιβατικά αεροσκάφη (belly-hold), µέσω του τµήµατος CSA CARGO. 

Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει επίσης ad hoc ναυλωµένες πτήσεις ανταποκρινόµενη 

σε µεµονωµένα αιτήµατα πελατών της, κυρίως µε στόχο την αύξηση της χρήσης των 

αεροσκαφών της. Στην Κύπρο η CSA δραστηριοποιείται στην πώληση εισιτηρίων της 

πτήσης Πράγα-Λάρνακα-Πράγα, που λειτουργεί η Travel Service. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νοµολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά 1) παροχής υπηρεσιών 

τακτικών δροµολογίων αεροπορικών µεταφορών επιβατών για τη διαδροµή Πράγα-

Λάρνακα, χωρίς ενδιάµεσους σταθµούς, 2) παροχής υπηρεσιών ναυλωµένων 

αεροπορικών µεταφορών επιβατών µε προέλευση ή προορισµό την Κύπρο και 3) 

παροχής υπηρεσιών µεταφοράς φορτίου στην επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Στην αγορά παροχής υπηρεσιών ναυλωµένων αεροπορικών µεταφορών επιβατών 

µε προέλευση ή προορισµό την Κύπρο δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια ή 

κάθετη σχέση όπως ούτε και στην αγορά παροχής υπηρεσιών µεταφοράς φορτίου 
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στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Αναφορικά µε την αγορά παροχής 

υπηρεσιών τακτικών δροµολογίων αεροπορικών µεταφορών επιβατών για τη 

διαδροµή Πράγα-Λάρνακα, χωρίς ενδιάµεσους σταθµούς, φαίνεται να δηµιουργείται 

οριζόντια αλληλοεπικάλυψη (overlap) αναφορικά µε την πτήση Πράγα-Λάρνακα, η 

οποία βασίζεται […..]. 

Λόγω της ύπαρξης επηρεαζόµενης αγοράς στη βάση του ορισµού του Παραρτήµατος 

Ι του Νόµου, η Επιτροπή αξιολόγησε την πράξη συγκέντρωσης σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόµου. Κατά την αξιολόγησή της, η 

Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη διάρθρωση των επηρεαζόµενων αγορών, τον 

δυνητικό ανταγωνισµό, τους φραγµούς εισόδου κ.ά.. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 19 καθώς και σχετική νοµολογία, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δύναται να κηρυχτεί συµβατή 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 17 και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εν λόγω 

συγκέντρωση αν και εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου και στην έννοια της 

συγκέντρωσης δεν προκαλεί αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού στην αγορά. 

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.  
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