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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2022, από την εταιρεία Garda World 

Security Corporation (στο εξής η «GardaWorld»), 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 GardaWorld 

προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Arca Holdings LLC (στο εξής η 

«Arca» ή ο «Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η Garda World Security Corporation που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά και ασχολείται με 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες φυσικής ασφάλειας, διαχείρισης μετρητών και 

διαχείρισης κινδύνων. Η GardaWorld δραστηριοποιείται διεθνώς 

εξυπηρετώντας επιχειρήσεις σε δύο κύριους λειτουργικούς τομείς, τις λύσεις 

ασφαλείας και τις υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών. Η GardaWorld 

ιδιοκτησιακά ανήκει (i) στην BC Partners, μια εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών 

κεφαλαίων, που κατέχει μετοχικό συμφέρον […………]1% στην GardaWorld 

και (ii) στον ιδρυτή κο. S.C., που μαζί με συγκεκριμένα μέλη της διοίκησης, 

κατέχουν ιδιοκτησιακό συμφέρον […………]% στην GardaWorld. 

Η BC Partners είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων που επενδύει κυρίως σε 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, μέσω του 

καθιερωμένου δικτύου γραφείων της στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Αμβούργο και 

τη Νέα Υόρκη. Οι εταιρείες χαρτοφυλακίου της δραστηριοποιούνται σε 

διάφορους τομείς της οικονομίας. 

 Η Arca Holdings, LLC που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και δραστηριοποιείται στον 

τομέα των ταμειολογιστικών μηχανημάτων (Teller Cash Recyclers, στο εξής 

τα «TCR») και συναφών υπηρεσιών υποστήριξης προς χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση των καταθέσεων και 

αναλήψεων μετρητών εντός των τραπεζικών υποκαταστημάτων. Η Arca 

σχεδιάζει, κατασκευάζει και αναπτύσσει TCR υψηλής ποιότητας και παρέχει 

συνεχή υποστήριξη μέσω ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης. 

Στις 20/06/2022, 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 2/9/2022 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 

 
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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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς 

την Επιτροπή με ημερομηνία 31 Αυγούστου 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: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας και Σχεδίου 

Συγχώνευσης (Agreement and Merger Plan) ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2022, η 

οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ των Sesami Cash Management Technologies 

Corp (θυγατρική της GardaWorld στις ΗΠΑ (στο εξής η «Sesami C»)), Sesami 

Intelligence Services LLC (εξ ολοκλήρου θυγατρική της Sesami C (στο εξής η 

«Sesami I»)), Arca, […………], ως αντιπρόσωπος των μεριδιούχων της Arca και της 

GardaWorld (στο εξής η «SPA»). Σύμφωνα με την SPA, η Sesami I θα συγχωνευθεί 

με και στην Arca (στο εξής η «Συγχώνευση»). Ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, η 

ξεχωριστή ύπαρξη της Sesami I ως νομική οντότητα θα πάψει να υφίσταται, με την 

Arca να επιβιώνει της Συγχώνευσης. Η Arca θα συνεχίσει ως επιβιώσασα εταιρεία 

και ως εξ ολοκλήρου θυγατρική της Sesami C. 

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 από την GardaWorld, του μετοχικού 

κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου επί της Arca, μέσω διαφόρων ενεργειών 

που προβλέπονται στην SPA. 

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 του Στόχου από την 

GardaWorld. 
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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 για το οικονομικό έτος 

2020, της BC Partners παγκόσμια ανήλθε περίπου στα €[…………], ο κύκλος 

εργασιών της GardaWorld για το οικονομικό έτος 2021, ανήλθε περίπου στα 

€[…………] και της Arca, για το οικονομικό έτος 2021, ανήλθε περίπου στα 

€[…………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και η Επιχείρηση 

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, η BC Partners πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους 

περίπου €[…………] κατά το οικονομικό έτος 2020, ενώ ο Στόχος πραγματοποίησε 

κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους περίπου €[…………] κατά το οικονομικό έτος 

2021. 

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. 

Η GardaWorld είναι ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται με ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

φυσικής ασφάλειας, διαχείρισης μετρητών και διαχείρισης κινδύνων και 

δραστηριοποιείται διεθνώς εξυπηρετώντας επιχειρήσεις σε δύο κύριους 

λειτουργικούς τομείς: (i) λύσεις ασφαλείας και (ii) υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών. 

Ο τομέας λύσεων ασφαλείας της GardaWorld περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
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(i) Φυσική ασφάλεια: φρουροί ασφαλείας, κινητή περιπολία ασφαλείας, 

υπηρεσίες αστυνομικής υποστήριξης, ασφάλεια K9 (άρτια 

εκπαιδευμένοι σκύλοι), προστασία στελεχών, ασφάλεια αεροδρομίου, 

υπηρεσίες ελέγχου κυκλοφορίας και υπηρεσίες πυροπροστασίας και 

παρακολούθησης κλειστών χώρων· 

(ii) Συμβουλευτικές υπηρεσίες και σχεδιασμός ασφάλειας: υπηρεσίες 

πρόληψης απωλειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες ερευνών, διαχείριση 

κινδύνων ασφαλείας, υπηρεσίες επιχειρησιακής συνέχισης, διαχείριση 

εργατικών διαφορών και οδική βοήθεια· 

(iii) Εξοπλισμός και τεχνολογία ασφαλείας: λύσεις εντοπισμού 

περιουσιακών στοιχείων, παρακολούθηση μέσω κλειστών 

κυκλωμάτων βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ) και ηλεκτρονική 

ανταπόκριση, σχεδιασμός και εγκατάσταση τεχνολογίας ασφαλείας και 

έλεγχος πρόσβασης· και 

(iv) Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων: υπηρεσίες επιστάτη, γενική 

συντήρηση, καταπολέμηση παρασίτων, υπηρεσίες εστίασης, 

υπηρεσίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (landscaping), 

φροντίδα φυτών εσωτερικού χώρου και υπηρεσίες ενοικίασης οδηγών. 

 

Ο τομέας υπηρεσιών διαχείρισης μετρητών της GardaWorld περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

(i) Μεταφορά με Τεθωρακισμένα Φορτηγά, 

(ii) Υπηρεσίες Θησαυροφυλακίου Μετρητών, 

(iii) Υπηρεσίες αυτόματων ταμειακών μηχανών (ATM), 

(iv) Έξυπνα χρηματοκιβώτια (Smart Safe), 

(v) GRUBBRR CashMatic (μια καινοτομία επεξεργασίας ανέπαφων 

πληρωμών από την GardaWorld που δέχεται πληρωμές με μετρητά) 

και 

(vi) Πύλη Πελατών Υπηρεσιών Μετρητών. 

 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαχείρισης μετρητών που παρέχει, η GardaWorld 

δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

κυβερνητικό και δημόσιο τομέα, λιανικό εμπόριο και φιλοξενία. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Στόχος δραστηριοποιείται στον 

σχεδιασμό, την κατασκευή και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας TCR και στην 

παροχή συνεχούς υποστήριξης μέσω ανταλλακτικών και υπηρεσιών υποστήριξης. Ο 

Στόχος διανέμει επίσης εξαρτήματα κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού (OEM) για 

κατασκευαστές OEM και κατασκευάζει και διανέμει ορισμένα βοηθητικά προϊόντα για 

TCR (δηλαδή, διανομείς κερμάτων και έξυπνα χρηματοκιβώτια) και ανταλλακτικά 

αντικατάστασης σε πελάτες. Ο Στόχος διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων 

που περιλαμβάνει τομείς όπως TCR, εξαρτήματα OEM, βοηθητικά προϊόντα και 

ανταλλακτικά επισκευής και αντικατάστασης για πελάτες. 

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Arca περιλαμβάνει τα εξής:  

(1) TCR 

 

Τα TCR είναι μηχανές που πιστοποιούν την αυθεντικότητα των 

εισερχόμενων χαρτονομισμάτων και αποθηκεύουν με ασφάλεια τα 

μετρητά σε εσωτερικό θησαυροφυλάκιο και στη συνέχεια παρέχουν τη 

δυνατότητα επεξεργασίας αυτοματοποιημένων συναλλαγών 

μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων και αναλήψεων, 

για τις ταμειακές μηχανές από το απόθεμα μετρητών. Οι μηχανές 

αυτές βρίσκονται συνήθως σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και ενσωματώνονται άμεσα με το λογισμικό συναλλαγών 

των ταμειακών μηχανών. Η Arca προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων 

για τις ανάγκες αυτοματοποίησης μετρητών, τα οποία περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

 

(i) τα CM18 and CM18 Solo+ (ανακυκλωτές μετρητών), 

(ii) το CM18 Evo (το οποίο βασίζεται στο ίδιο CM18, το οποίο 

περιλαμβάνει έναν ενημερωμένο αναγνώστη χαρτονομισμάτων 

που ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα πλαστά 

χαρτονομίσματα) και 

(iii) Το Vero Edge (ο ταχύτερος, υψηλότερης χωρητικότητας 

ανακυκλωτής της Arca που επεξεργάζεται γρήγορα τις 

μεγαλύτερες συναλλαγές). 
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(2) Ανταλλακτικά επισκευής και αντικατάστασης 

 

Η Arca προσφέρει προληπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατά 

παραγγελία σε συμβατική βάση, με έμφαση στη μεγιστοποίηση του 

χρόνου λειτουργίας των μηχανών και την ελαχιστοποίηση του χρόνου 

και των περιττών διακοπών λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα πιο 

αντιπροσωπευτικά προϊόντα είναι τα εξής: 

 

(i) πιστοποιημένοι τεχνικοί Arca που εκτελούν τακτικό καθαρισμό 

και προληπτική συντήρηση στον εξοπλισμό αυτοματοποίησης 

μετρητών, 

(ii) Arca Care (ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών με συστήματα 

αυτόματης αναφοράς που επιτρέπουν στην Arca να 

παρακολουθεί την υγεία του μηχανήματος και να εντοπίζει 

προβλήματα απόδοσης) και 

(iii) Υποστήριξη Arca. 

 

 

(3) Εξαρτήματα κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού (OEM) 

 

Η Arca πωλεί και/ή κατασκευάζει εξαρτήματα κατασκευαστή αρχικού 

εξοπλισμού (OEM), εκ των οποίων ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:  

 

(i) Fujitsu F510 (ένας διανομέας διπλής εξυπηρέτησης που 

μπορεί να εγκατασταθεί για εμπρόσθια και οπίσθια 

εξυπηρέτηση ή να διαμορφωθεί για διπλή πρόσβαση), 

(ii) Cryptera EPP 1215 (PIN Pad που παρέχει τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά για την επεξεργασία πληρωμών στην αγορά 

αυτοεξυπηρέτησης), 

(iii) Reiner FS 893 (μονάδα σάρωσης που φέρνει αξιόπιστη και 

αποτελεσματική εισαγωγή εγγράφων στις ΑΤΜ) και 

(iv) Arca OM61 (ένας ανεξάρτητος ανακυκλωτής μετρητών με 

πρόσθετη χωρητικότητα καταθέσεων που έχει σχεδιαστεί για 

να ενσωματώνεται σε λύσεις διαχείρισης μετρητών τύπου back 

office). 
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(4) Υποστηρικτικά προϊόντα 

 

Η Arca εμπορεύεται επίσης διάφορα προϊόντα για την υποστήριξη 

τυχόν επιπρόσθετων αναγκών διαχείρισης μετρητών, δίνοντας στους 

πελάτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια πλήρη σουίτα προϊόντων 

μέσω ενός μόνο σημείου. Τα έσοδα από βοηθητικά προϊόντα 

περιλαμβάνουν επίσης την εγκατάσταση, το λογισμικό και την 

αποστολή. Τα πιο αντιπροσωπευτικά προϊόντα είναι: 

(i) Arca CC3R (ένα αυτοματοποιημένο, πλήρως πιστοποιημένο 

χρηματοκιβώτιο που περιέχει όλη την τεχνολογία που 

απαιτείται για την επεξεργασία κερμάτων), 

(ii) Telequip Coin Dispenser (διανομέας κερμάτων), 

(iii) Arca LS150 (σαρωτής επιταγών) και 

(iv) Arca Branch (λογισμικό). 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη Συναλλαγή αφορά την 

αγορά της προμήθειας TCR / προϊόντων αυτοματοποιημένου χειρισμού μετρητών. 

Όπως καταγράφεται στην κοινοποίηση, παρόλο που η GardaWorld και η Arca 

δραστηριοποιούνται αμφότερες στην προμήθεια TCR, η GardaWorld επικεντρώνεται 

κυρίως σε TCR για λιανική, ενώ ο Στόχος επικεντρώνεται περισσότερο σε TCR για 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/τράπεζες. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

προμηθεύονται TCR για χρήση στα υποκαταστήματά τους, ενώ οι πελάτες λιανικής 

προμηθεύονται (μικρότερα) TCR για χρήση σε καταστήματα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και σχετική νομολογία2, η Επιτροπή, για 

σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, όρισε τη σχετική αγορά 

προϊόντος/ υπηρεσίας ως (α) την αγορά για την προμήθεια TCR / προϊόντων 

αυτοματοποιημένου χειρισμού μετρητών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, (β) την 

αγορά για την προμήθεια TCR / προϊόντων αυτοματοποιημένου χειρισμού μετρητών 

για λιανική και (γ) την αγορά για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών 

επισκευής για TCR . Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν 

 
2
 Βλ. Υπόθεση COMP/M.6535 GLORY/TALARIS TOPCO, απόφαση ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2012, παρ. 

15-16, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ύπαρξη δύο ξεχωριστών αγορών. Βλ. 
επίσης Υπόθεση IV/M.050 AT&T/NCR, 18 Ιανουαρίου 1991, σκέψη 12 και Υπόθεση IV/JV.22 
Fujitsu/Siemens, 30 Σεπτεμβρίου 1999, σκέψη 42. Σε αυτόν το διαχωρισμό έγινε αναφορά, χωρίς να 
γίνει εκτενής ανάλυση, στην Υπόθεση IV/M.057 Digital/Kienzle, 22 Φεβρουαρίου 1991, σκέψη 10 και 
στην Υπόθεση IV/M.129 Digital/Philips, 2 Σεπτεμβρίου 1991, σκέψη 9. 
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κρίνεται ανακαίος καθότι δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

παρούσας πράξης. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για όλες τις σχετικές αγορές, η 

γεωγραφική αγορά είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η BC Partners πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους περίπου 

€[…………] κατά το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος προέκυψε από πωλήσεις που 

πραγματοποίησαν οι εταιρείες χαρτοφυλακίου της στην Κύπρο. Καμία από τις 

εταιρείες αυτές δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που να αφορούσε την αγορά 

προμήθειας TCR. Μεταξύ των εταιρειών χαρτοφυλακίου της BC Partners βρίσκεται 

και η GardaWorld, της οποίας ο κύκλος εργασιών της κατά το οικονομικό έτος που 

έληξε στις 31 Ιανουαρίου 2022, ανήλθε στα €[…………] στην Κύπρο και αφορούσε 

παροχή υπηρεσιών προσωπικής φύλαξης ασφαλείας. 

Ο Στόχος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους περίπου €[…………] 

κατά το οικονομικό έτος 2021 από πωλήσεις μονάδων TCR, λογισμικών, 

ανταλλακτικών και επισκευών για τις εν λόγω μονάδες TCR. Οι μονάδες που 

πωλήθηκαν από την Arca στην Κύπρο είναι μηχανές TCR που πωλήθηκαν χωρίς 

κάδους ανακύκλωσης και χρησιμοποιούνται μόνο ως πολύ έξυπνα χρηματοκιβώτια 

καταθέσεων και όχι ως ανακυκλωτές. Αυτά τα «έξυπνα χρηματοκιβώτια» 

διανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω μιας συνεργασίας, για να δώσουν στους μικρούς 

λιανοπωλητές μια συσκευή αυτοεξυπηρέτησης μέσω της οποίας πραγματοποιούν 

καταθέσεις σε ένα υποκατάστημα της τράπεζας. Ο Στόχος πωλεί χονδρικώς τις 

μονάδες του για περαιτέρω μεταπώληση σε τράπεζες. 

Σημειώνεται ότι ο Στόχος δεν πωλεί λογισμικό ξεχωριστά από τις μονάδες TCR που 

πωλούνται στην Κύπρο, ενώ πωλεί ανταλλακτικά για τη συντήρηση των 

εγκατεστημένων μονάδων του στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, παρόλο που η Arca παρέχει υπηρεσίες επισκευής και ανταλλακτικά 

για τις μονάδες που πωλεί στην Κύπρο όταν αυτό είναι απαραίτητο, δεν προσφέρει 

υπηρεσίες συντήρησης στην Κύπρο. Εναλλακτικά, υπηρεσίες μετά την πώληση 

(after-sale services) παρέχονται από τον μεταπωλητή. 

Ως εκ των ανωτέρω, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν προκύπτουν οριζόντιες 

επικαλύψεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της GardaWorld και του Στόχου, καθότι η 

GardaWorld δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο σε οποιαδήποτε από τις σχετικές 

αγορές προϊόντων. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, καμία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου 

της BC Partners, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της, δεν προμηθεύει TCR στην 

Κύπρο. Επιπλέον, καμία από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της BC Partners δεν έχει 

οποιαδήποτε πραγματική ή υποθετική κάθετη σχέση με την Arca 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 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 
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