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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 18/2021 

        Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.011 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση όλων των 

περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων που συνδέονται με την 

επιχείρηση εξοπλισμού λιανικών καταστημάτων ΙΚΕΑ της Ingka Procurement 

AB, INGKA Procurement LLC και Ingka Procurement Wholesale (Shanghai) 

Co., Ltd από την Inter IKEA Holding B.V., μέσω των εταιρειών του ομίλου της 

IKEA Components AB, IKEA Components s.r.o. και IKEA Components (China) 

co., Ltd 

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: 29 Μαρτίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου 2021, από την εταιρεία Inter 

IKEA Holding B.V. (στο εξής ο «Αγοραστής» ή «IIG»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(στο εξής ο «Νόμος»). 
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η Inter IKEA 

Holding B.V., μέσω των εταιρειών του ομίλου της IKEA Components AB, IKEA 

Components s.r.o. και IKEA Components (China) co., Ltd, θα αποκτήσει όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα που συνδέονται με την επιχείρηση 

εξοπλισμού λιανικών καταστημάτων ΙΚΕΑ της Ingka Procurement AB, Ingka 

Procurement LLC και Ingka Procurement Wholesale (Shanghai) Co., Ltd (στο εξής η 

«Επιχείρηση Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Ο Όμιλος Inter  IKEA είναι όμιλος εταιρειών ο οποίος συνδέει τους 

δικαιοδόχους (franchisees) της IKEA με παραγωγούς (range development) 

και προμηθευτές, και ευθυγραμμίζει την συνολική στρατηγική κατεύθυνση της 

IKEA.  

Ο Όμιλος Inter IKEA περιλαμβάνει την Inter IKEA Systems B.V. – την 

παγκόσμια εταιρεία δικαιοπάροχο (franchisor) IKEA (Core Business 

Franchise) – καθώς επίσης και παραγωγούς (range development), 

προμηθευτές και ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (supply). 

Η Core Business Range  είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό 

της συνολικής γκάμας προϊόντων IKEA - συμπεριλαμβανομένων των 

επίπλων σπιτιού και των τροφίμων.  

Η Core Business Supply  είναι υπεύθυνη για την προμήθεια και διανομή 

προϊόντων  IKEA σε δικαιοδόχους της IKEA. 

Η Inter IKEA Holding B.V. είναι η τελική (ultimate) μητρική εταιρεία του Ομίλου 

Inter IKEA  και ελέγχεται από το Ίδρυμα Interogo Foundation στο Λιχτενστάιν 

(Liechtenstein) (στο εξής το «Ίδρυμα Interogo»).   

Το Ίδρυμα Interogo είναι ένα ίδρυμα (enterprise foundation) 

(Unternehmensstiftung) με νομική προσωπικότητα βάσει του νόμου του 

Λιχτενστάιν. Ο κύριος σκοπός του ιδρύματος Interogo είναι να διασφαλίσει 

την ανεξαρτησία και τη μακροζωία της ιδέας IKEA (IKEA concept), καθώς και 

να ελέγχει τον Όμιλο Inter IKEA. Το Ίδρυμα Interogo είναι μια ιδιόκτητη 

οντότητα (self-owned entity), και δεν υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει 

μεμονωμένος δικαιούχος. 

 

 Η Επιχείρηση Στόχος/ Περιουσιακά Στοιχεία τα οποία υπόκεινται στην 

συγκέντρωση περιλαμβάνουν την επιχείρηση εξοπλισμού λιανικών 

καταστημάτων ΙΚΕΑ του Ομίλου Ingka και καλύπτουν τον σχεδιασμό 

προδιαγραφών παραγωγής (production specifications) για τον Εξοπλισμό 
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Λιανικών Καταστημάτων IKEA, σύμφωνα με λειτουργικές απαιτήσεις της IIG, 

την προμήθεια (sourcing) τέτοιου Εξοπλισμού IKEA, και τη μεταγενέστερη 

πώληση τέτοιου Εξοπλισμού λιανικών καταστημάτων IKEA σε όλους τους 

δικαιοδόχους (franchisees).  

[………]1. 

Η Ingka Holding B.V. η οποία είναι η μητρική του ομίλου που ελέγχει την 

Επιχείριση Στόχο, κατέχεται τελικά (ultimately) από το Δανέζικο Ίδρυμα 

Stichting Ingka Foundation (στο εξής το «SIF»). 

Στις 25 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 5 Μαρτίου 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 26 Μαρτίου 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: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση ενός αριθμού 

συμφωνιών μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (asset transfer agreements) 

ημερομηνίας 23ης Νοεμβρίου, 2020 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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• [………] 

• [………] 

(Όλες οι πιο πάνω Συμφωνίες μαζί στο εξής «οι Συμφωνίες».) 

Δυνάμει των όρων των Συμφωνιών, η IIG έχει μέσω των θυγατρικών της IKEA 

Components AB, IKEA Components s.r.o και IKEA Components (China) Co., Ltd 

συμφωνήσει να εξαγοράσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα που 

συνδέονται με την επιχείρηση εξοπλισμού λιανικών καταστημάτων ΙΚΕΑ της Ingka 

Holding B.V. (μαζί με τις συνδεδεμένες εταιρείες του,) από την Ingka Procurement 

AB, INGKA Procurement LLC και Ingka Procurement Wholesale (Shanghai) Co., Ltd 

(οι «Πωλητές»).  

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 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)(ιι) του Νόμου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης 

της Επιχείρησης -Στόχου και η IIG θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της. 

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, για το οικονομικό έτος 2020, ο συνολικός κύκλος εργασιών της IIG, 

ανήλθε περίπου στα [………], και η Επιχείρηση Στόχος για το έτος 2020  

πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου [………].  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών στην 

Κύπρο, της IIG κατά το 2020 ανήλθε περίπου στα [………]. Ο κύκλος εργασιών της 

Επιχείρησης Στόχου το 2020 στην Κύπρο ανήλθε περίπου στις [………]. 
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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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Επιχείρηση Στόχος σχετίζεται με τον 

ομοιόμορφο (uniform) Εξοπλισμό λιανικών καταστημάτων IKEA που χρησιμοποιούν 

οι δικαιοδόχοι (franchisees) προκειμένου να εξασφαλιστεί μια τυποποιημένη 

εμφάνιση των καταστημάτων IKEA.  

Η IIG πωλεί χονδρικώς προϊόντα επίπλων και διακοσμητικών ειδών όπως και έτοιμα 

τρόφιμα στο δικαιούχο στην Κύπρο και ο δικαιούχος ο οποίος έχει εξασφαλίσει μέσω 

συμφωνίας δικαιοχρήσης το δικαίωμα Λιανικής Ιδέας ΙΚΕΑ (ΙΚΕΑ concept), τα 

μεταπωλεί λιανικώς σε καταναλωτές. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντος ορίζονται  (α)  η αγορά εξοπλισμού 

λιανικών καταστημάτων IKEA σε δικαιοδόχους (franchisees) της ΙΚΕΑ, (β) η χονδρική 

αγορά επίπλων και διακοσμητικών ειδών, (γ) η χονδρική αγορά έτοιμων τροφίμων, 

σημειώνοντας ότι οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν 

διαφοροποιεί την αξιολόγηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η συγκέντρωση δεν θα αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο 

το ανταγωνιστικό τοπίο στην Κύπρο καθώς η Επιχείρηση Εξοπλισμού καταστημάτων 

IKEA (IKEA Retail Equipment Business) θα συνεχίσει τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες (προμηθεύοντας το σχετικό εξοπλισμό που χρειάζεται για 

δικαιούχους (franchisees) IKEA. Η Επιχείρηση Στόχος απλώς θα μεταβιβαστεί από 

τους Πωλητές στην IIG. 

‘Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, οι δραστηριότητες της IIG δεν επικαλύπτονται 

με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της IIG και της 

Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο. 

Οι συμμετέχουσες αναφέρουν επίσης ότι η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει σε κάθετες 

σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της IIG και της Επιχείρησης Στόχος στην 
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Κύπρο, δεδομένου ότι η Επιχείρηση Στόχος δεν πωλεί προϊόντα στην IIG στην 

Κύπρο, αλλά απευθείας σε δικαιοδόχους (franchisees) της IKEA.  

Όσον αφορά τον εξωτερικό δικαιοδόχο IKEA στην Κύπρο (external IKEA franchisee), 

σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, επί του παρόντος υπάρχουν δύο κάθετες 

σχέσεις μεταξύ αυτού του δικαιοδόχου (franchisee) και της IIG. Μια τέτοια κάθετη 

σχέση σχετίζεται με την συμφωνία δικαιοχρήσης (franchise) της Λιανικής ΙδέαςIKEA 

(IKEA Concept) από τον εξωτερικό δικαιοδόχο (franchisee ) IKEA στην Κύπρο και η 

άλλη με την αγορά χονδρικής  επίπλων, διακοσμητικών ειδών και προϊόντων 

φαγητού (δηλαδή τα προϊόντα που θα πωληθούν λιανικώς σε καταναλωτές στο 

κατάστημα IKEA στην Κύπρο) από τον εξωτερικό δικαιοδόχο IKEA στην Κύπρο τα 

οποία προμηθεύεται από την IIG. 

Μια άλλη κάθετη σχέση όπως καταγράφουν οι συμμετέχουσες υφίσταται σήμερα 

μεταξύ του εξωτερικού δικαιοδόχου (franchisee) ΙΚΕΑ στην Κύπρο και της 

Επιχείρησης Στόχου (που επί του παρόντος ανήκουν στον Όμιλο Ingka) μέσω της 

αγοράς Εξοπλισμού λιανικών καταστημάτων ΙΚΕΑ από τον δικαιοδόχο (franchisee). 

Τέτοια κάθετη σχέση θα παύσει να υφίσταται μετά την ολοκλήρωση της 

συγκέντρωσης και αντ΄ αυτού, ο Εξοπλισμός λιανικών καταστημάτων IKEA θα 

πωλείται, στον δικαιοδόχο (franchisee) IKEA στην Κύπρο, από την IIG. 

Η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η Επιχείρηση Στόχος δεν έχει παρουσία στην 

αγορά πέρα των πωλήσεων του εξοπλισμού λιανικών καταστημάτων ΙΚΕΑ στο 

δικαιούχο στην Κύπρο. Ο εξοπλισμός αυτός δεν μπορεί να πωληθεί ή/και να 

χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα λιανικής πώλησης πέραν του 

δικαιούχου της Λιανικής Ιδέας ΙΚΕΑ. Επιπρόσθετα, σημειώνεται η πληθώρα 

προμηθευτών που υπάρχει στην Κύπρο όσον αφορά τα έπιπλα, διακοσμητικά και 

έτοιμα τρόφιμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι 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 
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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 


