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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 73/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.010 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την 

Altamira Asset Management Cyprus Limited επί της επιχείρησης που 

αποτελείται από την πλατφόρμα εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων 

και διαχείρισης ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus 

Limited και Agi-Cypre Ermis Limited 

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: 17 Νοεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτέλεσε η πράξη συγκέντρωσης 

που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 12 Φεβρουαρίου 2021, εκ μέρους της 

εταιρείας Altamira Asset Management (Cyprus) Limited (στο εξής η «Altamira 

Cyprus»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία η Altamira 

Cyprus θα αποκτούσε την πλατφόρμα διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων και 
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ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus και Agi-Cypre Ermis Ltd (στο 

εξής η «Επιχείρηση Στόχος»). 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η προτεινόμενη πράξη κοινοποιήθηκε σε συνέχεια 

της «αρχικής συναλλαγής», η οποία είχε κοινοποιηθεί στις 30/10/2019, και που 

σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής αρ.5/20201 δεν αποτελούσε συγκέντρωση 

επιχειρήσεων, εφόσον αποτελούσε συμφωνία εξωτερικής ανάθεσης.  

Όπως σημειώνεται στην κοινοποίηση, από απόψεως συμβατικής δομής, η 

προτεινόμενη συγκέντρωση είναι η ίδια με την αρχική συναλλαγή: «Το στοιχείο που 

διαφοροποιεί τη Συγκέντρωση από την Αρχική Συναλλαγή είναι το γεγονός πως το 

νομικό πρόσωπο που θα αποκτήσει την Επιχείρηση σύμφωνα με την ΒΤΑ δεν θα 

είναι η doValue Cyprus [………]2, αλλά η Altamira Cyprus». 

Οι συμμετέχουσες στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι εξής: 

1. Η Altamira Cyprus, που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Altamira Cyprus είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική της Altamira Asset Management 

S.A., εταιρείας δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Ισπανίας 

(στο εξής η «Altamira»). Η Altamira είναι πλατφόρμα ανάκτησης χρεών και 

διαχείρισης ακινήτων, η οποία λειτουργεί κάτω από μια δομή διαδικασίας πλήρους 

ανάκτησης, που έχει ως αποτέλεσμα έναν ενοποιημένο κύκλο ζωής ως προς την 

εξυγίανση των περιουσιακών στοιχείων υπό τη διαχείρισή της (Assets under 

Management, στο εξής τα «AuM»). 

Τα περιουσιακά στοιχεία που τυγχάνουν διαχείρισης από την Altamira για τρίτα 

μέρη είναι κυρίως μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

περιλαμβάνουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στο εξής τα «ΜΕΔ») όλων των τύπων 

(εξασφαλισμένα, μη εξασφαλισμένα, εταιρικά, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

ατομικά, καταναλωτικά, ενοικιαγορά) καθώς και ακίνητη ιδιοκτησία (real estate-

owned assets, «REO») σε όλες τις κατηγορίες REO (κατοικίες, τριτογενή, 

αναπτυξιακά, γη, εμπορικά) για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θεσμικούς επενδυτές 

και «κακές τράπεζες» (δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 

ισολογισμό που αποτελείται κυρίως από ΜΕΔ/REO). 

 
1 Απόφαση της Επιτροπής αρ. 5/2020, ημερομηνίας 24/01/2020. 
2 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 τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην Κύπρο, η Altamira κατέχει άμεσα 

τα ακόλουθα ιδιοκτησιακά συμφέροντα: 

(1) 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Cyprus· και 

(β)  6% του μετοχικού κεφαλαίου της doValue Cyprus Limited, [………] (στο 

εξής η «doValue Cyprus»). 

Με βάση τις προϋπάρχουσες ρυθμίσεις, η Altamira Cyprus παρέχει υπηρεσίες στη 

Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (στο εξής η 

«ΣΕΔΙΠΕΣ»), ήτοι την πρώην Συνεργατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ (στο εξής η 

«ΣΤΚ»), και στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ 

(«ΚΕΔΙΠΕΣ»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ, οι οποίες προβαίνουν σε:  

(α)  εξυπηρέτηση των ΜΕΔ · και 

(β)  διαχείριση REO που έχουν αποκτηθεί μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή 

πληρωμών έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που προκύπτουν υπό τα 

ΜΕΔ. 

2. Η doValue S.p.A. (στο εξής η «doValue») που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η doValue κατέχει το 85% 

της Altamira ενώ το υπόλοιπο 15% κατέχει η Banco Santander S.A., μέσω της 

θυγατρικής της Deva Capital Servicer Company, SLU. Η doValue 

δραστηριοποιείται στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους 

τραπεζών και επενδυτών και βρίσκεται ανάμεσα στους κύριους παίκτες στη Νότια 

Ευρώπη.  

Η doValue είναι συνδεδεμένη οντότητα της SoftBank Group Corp., (στο εξής η 

«SoftBank Group»), μια ιαπωνική πολυεθνική ιθύνουσα εταιρεία, εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών του Τόκυο. Η SoftBank Group είναι ιθύνουσα εταιρεία ενός 

διεθνούς χαρτοφυλακίου θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών που 

εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, με προηγμένες τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες 

διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), τη ρομποτική και 

καθαρή ενεργειακή τεχνολογία. 

3. Η Επιχείρηση Στόχος στην κοινοποιηθείσα πράξη είναι η πλατφόρμα 

εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης ακινήτων, η οποία 

τελεί υπό τον έλεγχο των Alpha Bank Cyprus (στο εξής η «Alpha Bank») και Agi-

Cypre Ermis Ltd (στο εξής η «Ermis») (ή στο εξής από κοινού καλούμενες ως οι 

«Πωλητές»). 

Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση Στόχος δεν συνιστά επιχείρηση με παρουσία στην 

αγορά ex ante της προτεινόμενης πράξης αλλά, εσωτερική μονάδα εξυπηρέτησης 
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(in-house servicing unit) της Alpha Bank, η οποία εξυπηρετεί τα χαρτοφυλάκια με 

μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (στο εξής τα «ΜΕΑ») των Πωλητών και 

διαχειρίζεται REO που κατέχονται από τους πωλητές.  

Ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, τα μέρη της BTA3 συμφώνησαν ότι η 

Επιχείρηση Στόχος αποτελείται από τα ακόλουθα: 

[………] 

Στις 18 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 9 Απριλίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μετά από τη μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών 

που είχαν υποβληθεί με την κοινοποίηση διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία ότι το 

περιεχόμενο αυτής δεν ήταν πλήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 

ΙΙΙ του Νόμου. Ως εκ τούτου, ενημερώθηκε σχετικά η κοινοποιούσα επιχείρηση, προς 

την οποία αποστάλθηκαν διαδοχικά ερωτηματολόγια.  

Στο πρώτο εξ αυτών, ημερομηνίας 23/02/2021, τέθηκε αριθμός ερωτημάτων 

αναφορικά με την ουσία της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης. Ειδικότερα, αφού 

αρχικά επισημάνθηκε η απόφαση της Επιτροπής υπ’ αρ. 5/2020, σύμφωνα με την 

οποία η κοινοποιηθείσα πράξη αναφορικά με την απόκτηση από τη doValue της υπό 

αναφορά πλατφόρμας διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων δεν 

πληρούσε τα κριτήρια του άρθρου 6 του Νόμου, ζητήθηκαν μεταξύ άλλων 

επεξηγήσεις αναφορικά με τα εξής: τι περιλαμβάνει ο Στόχος· πώς προκύπτει αλλαγή 

του ελέγχου με τη συγκεκριμένη πράξη και πώς διαφοροποιείται από την 

προηγούμενη ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι πρόνοιες του άρθρου 6 του Νόμου· 

κατά πόσο η Alpha Bank παραμένει υπεύθυνη υπό το Νόμο για τη διαχείριση των 

ΜΕΔ και κατά πόσο παραμένει πιστωτής υπό τα ΜΕΔ, κ.ά.. 

Οι απαντήσεις της κοινοποιούσας επιχείρησης λήφθηκαν μέσω επιστολής των 

νομικών της εκπροσώπων ημερομηνίας 02/03/2021. 

Ακολούθως, και σε συνέχεια των εν λόγω απαντήσεων, αποστάληκε εκ νέου 

ερωτηματολόγιο, ημερομηνίας 05/03/2021, με το οποίο ζητήθηκαν περαιτέρω 

επεξηγήσεις και διευκρινίσεις αναφορικά με την προτεινόμενη πράξη, [………]. 

 
3 Αφορά στη Συμφωνία Πώλησης Επιχείρησης (Sale of Business Agreement), ημερομηνίας 14/10/2019, 
μεταξύ doValue, Alpha Bank και Ermis (αναφερόμενη ως η «Αρχική BTA»). 
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Κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία αποστάληκε επίσης ερωτηματολόγιο προς το 

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με το οποίο ζητήθηκαν μεταξύ άλλων 

πληροφορίες όσον αφορά στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην 

Κύπρο κατά τις 31/12/2020· τυχόν προϋπόθεση αδειοδότησης οργανισμών που 

διαχειρίζονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια· κατάλογος των υφιστάμενων οργανισμών 

διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα ποσά των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων στις 31/12/2020.   

Οι απαντήσεις της Κεντρικής Τράπεζας στο ερωτηματολόγιο ημερομηνίας 

05/03/2021 λήφθηκαν με επιστολή ημερομηνίας 09/04/2021, η οποία επισυνάφθηκε 

σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 12/04/2021 (σημειώνεται ότι στις 

18/04/2021 της είχε αποσταλεί σχετική υπενθυμητική επιστολή). Η Επιτροπή, κατά τη 

συνεδρία της στις 22/04/2021, αφού σημείωσε το περιεχόμενο των στοιχείων που 

αποστάλθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα, αποφάσισε ομόφωνα όπως δώσει 

οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να 

συλλεχθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για εξέταση της κοινοποίησης.     

Οι απαντήσεις της κοινοποιούσας επιχείρησης στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 05/03/2021 λήφθηκαν μέσω επιστολής των νομικών της εκπροσώπων, 

ημερομηνίας 16/03/2021. 

Στις 13/04/2021, και σε συνέχεια των ως άνω απαντήσεων, αποστάληκε εκ νέου 

ερωτηματολόγιο προς την κοινοποιούσα επιχείρηση, με το οποίο της ζητήθηκε όπως, 

λόγω της οριζόντιας επικάλυψης που υφίσταται στην αγορά διαχείρισης ΜΕΔ, προβεί 

σε ανάλυση των πιθανών συνεπειών της προτεινόμενης πράξης στην εν λόγω 

αγορά, της αντισταθμιστικής ισχύος των αγοραστών, της εισόδου στην αγορά, κλπ.. 

Σημειώνεται ότι στις 08/07/2021 αποστάλθηκε από την Υπηρεσία σχετική 

υπενθυμητική επιστολή προς τις συμμετέχουσες. 

Στις [………] λήφθηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νομικών 

εκπροσώπων της κοινοποιούσας επιχείρησης, ημερομηνίας [………], στο οποίο 

αναφέρεται ότι [………], υποβάλλοντας συνακόλουθα και αίτημα μη απάντησης  στο 

ερωτηματολόγιο της 13/04/2021, δεδομένων των εξελίξεων. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις [………], στάλθηκε επιστολή προς την κοινοποιούσα 

επιχείρηση, παραπέμποντάς την στις πρόνοιες του άρθρου 18(1) του Νόμου.  

Στις [………] λήφθηκε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων, στο οποίο επισυνάπτεται επιστολή της ίδιας 

ημερομηνίας, με την οποία τα μέρη ενημερώνουν την Επιτροπή για την απόφασή 

τους όπως μη προχωρήσουν σε υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, 
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υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα απόσυρσης της υπό αναφορά κοινοποίησης στη 

βάση του άρθρου 18(1) του Νόμου. 

Η Επιτροπή, υπό το φως των ανωτέρω, σημείωσε τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Νόμου το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:  

«(1) Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να αποσύρουν την 

κοινοποίηση συγκέντρωσης εφόσον υποβάλουν στην Επιτροπή αίτημα 

απόσυρσης. 

(2) Η Επιτροπή, δημοσιεύει την απόφασή της για αποδοχή του αιτήματος 

απόσυρσης της κοινοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 

ενημερώνει ταυτόχρονα τον Υπουργό.» 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση των μερών σύμφωνα με την οποία 

πρόθεσή τους είναι να μην προχωρήσουν σε υλοποίηση της κοινοποιηθείσας 

πράξης, και το συνακόλουθο αίτημά τους προς απόσυρση αυτής, ενεργώντας στη 

βάση των υπό αναφορά διατάξεων, ομόφωνα αποφασίζει όπως αποδεχθεί το εν 

λόγω αίτημα.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


