
1 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 54/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.26 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του χαρτοφυλακίου 

μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ 

από την CYCMC III Ltd, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από την  Oxalis 

Holdings S.a.r.l.  

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: 15 Δεκεμβρίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 5 Οκτωβρίου 2020, από την εταιρεία Oxalis 

Holding S.à r.l. (εφεξής η «Oxalis»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο 

«Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του χαρτοφυλακίου μη 

εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (εφεξής η 

«Τράπεζα Κύπρου») από την CYCMC III Ltd (εφεξής η «CYCMC»), η οποία στη 

συνέχεια θα εξαγοραστεί από την Oxalis. 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Oxalis, που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και έχει συσταθεί δεόντως 

σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η 

Oxalis είναι επενδυτικό όχημα και ανήκει στα επενδυτικά ταμεία [………]1,  

των οποίων ο διαχειριστής είναι η Pacific Investment Management Company 

LLC (εφεξής η «PIMCO»).  

Η PIMCO είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει 

στην ενεργή διαχείριση σταθερού εισοδήματος και παρέχει υπηρεσίες σε 

εξειδικευμένα ιδρύματα, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 

θεσμικούς επενδυτές. 

Η υφιστάμενη παρουσία του [………] ή άλλων κεφαλαίων που διαχειρίζεται 

και συμβουλεύει η PIMCO στην Κύπρο είναι έμμεση και αφορά τα ακόλουθα: 

 Την Poppy S.à r.l., μια εταιρεία η οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην 

Oxalis, κατέχει μετοχικό κεφάλαιο 17% στην Ελληνική Τράπεζα και 

έχει μία μη-εκτελεστική θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής 

Τράπεζας. 

 [………] 

[………] 

2. Η CYCMC, που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει 

συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας για τους 

σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην 

Τράπεζα Κύπρου και έχει αδειοδοτηθεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστωτικών 

διευκολύνσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αγοραπωλησίας 

Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015 (Ν. 

169(I)/2015). 

Πριν την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, η CYCMC θα αποκτήσει 

άδεια μη-πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 

Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 

προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 (Ν. 41(I)/2017). 

Στο πλαίσιο της παρούσας συγκέντρωσης, η Τράπεζα Κύπρου θα 

μεταβιβάσει στην CYCMC, μέσω ενός σχεδίου διακανονισμού (στο εξής το 

«Σχέδιο Διακανονισμού»), ένα χαρτοφυλάκιο μη-εξυπηρετούμενων δανείων 

 
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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με μικτή λογιστική αξία περίπου €869 εκατομμυρίων , καθώς και ακίνητα τα 

οποία έχουν αποκτηθεί από την Τράπεζα Κύπρου μέσω διαδικασιών 

εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν κάτω 

από ενυπόθηκα δάνεια (στο εξής το «Χαρτοφυλάκιο – Στόχος») και η CYMC 

θα δραστηριοποιηθεί στις ακόλουθες αγορές: 

Α. Την αγορά απόκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, 

Β. Την αγορά διαχείρισης και ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην 

Κύπρο, και 

Γ. Την αγορά διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία έχει αποκτηθεί από 

μέτρα εκτέλεσης ή με την αποπληρωμή πιστωτικών δικαιωμάτων τα οποία 

προκύπτουν από υποθηκευμένα δάνεια στην Κύπρο. 

 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, 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 23 Οκτωβρίου 2020, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 27 Νοεμβρίου 2020, 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας Πώλησης 

και Αγοράς μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου, της CYCMC και της Oxalis, ημερομηνίας 3 

Αυγούστου 2020 (εφεξής η «Συμφωνία Αγοραπωλησίας») σύμφωνα με την οποία, 

αρχικά η Τράπεζα Κύπρου θα μεταβιβάσει στην CYCMC, μέσω ενός σχεδίου 

διακανονισμού (εφεξής το «Σχέδιο Διακανονισμού»), ένα χαρτοφυλάκιο μη-

εξυπηρετούμενων δανείων (Χαρτοφυλάκιο – Στόχος). Το Χαρτοφυλάκιο - Στόχος 

αποτελείται κυρίως από δάνεια σε ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 
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εξασφαλιστεί μέσω περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο, και μικρό αριθμό μη 

εξυπηρετούμενων δανείων που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία στην 

κεντρική, ανατολική και νότια Ευρώπη. Στη συνέχεια, στη βάση της Συμφωνίας, η 

Oxalis θα αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της CYCMC. 

Ταυτόχρονα με την ως άνω Συμφωνία, στις 3 Αυγούστου 2020, η Oxalis, η Τράπεζα 

Κύπρου και η CYCMC υπέγραψαν Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών (Services 

Agreement) (εφεξής η «Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών»), βάσει της οποίας, η 

Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το Χαρτοφυλάκιο Στόχος, εντός μιας 

μεταβατικής περιόδου, η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμη.    

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 του Νόμου καθώς και την 

Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 

κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων (2008/C 95/01) (εφεξής η «Ανακοίνωση»), καταλήγει ότι η 

κοινοποιηθείσα  συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση αλληλένδετων ήτοι (α) τη 

μεταβίβαση του Χαρτοφυλακίου Στόχου από την Τράπεζα Κύπρου προς την CYCMC 

και (β) την απόκτηση του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφάλαιού της CYCMC 

από την Oxalis, που συνιστούν μία μόνο συγκέντρωση, εφόσον το αποτέλεσμα των 

εν λόγω πράξεων είναι η απόκτηση, άμεσου ή έμμεσου, ελέγχου επί των 

δραστηριοτήτων μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων.  

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.  

Στην προκείμενη συγκέντρωση, ως αποτέλεσμα του Σταδίου 1, η CYCMC θα 

αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί του Χαρτοφυλακίου Στόχος. Μετά την 

ολοκλήρωση του Σταδίου 2, το οποίο αποτελεί το τελικό στάδιο της συναλλαγής, η 

Oxalis θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της CYCMC. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών (Services Agreement) 

μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της CYCMC βάσει της οποίας, η Τράπεζα Κύπρου 

θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το Χαρτοφυλάκιο Στόχος, εντός μιας μεταβατικής 

περιόδου δεν δίνει έλεγχο στη Τράπεζα Κύπρου επί του Χαρτοφυλακίου Στόχος.   Η 

Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών προνοεί ότι η Τράπεζα Κύπρου θα εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της σύμφωνα με τις οδηγίες της CYCMC ή της Oxalis, ενώ 

παραθέτονται οι μηχανισμοί υπό τους οποίους παρέχονται οδηγίες προς τη Τράπεζα 

Κύπρου. Τηρουμένων ορισμένων εξαιρέσεων που αφορούν έκτακτα περιστατικά 
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προνοείται επίσης ότι οι CYCMC και Oxalis δικαιούνται να λαμβάνουν όλες τις 

αποφάσεις σε σχέση με το Χαρτοφυλάκιο Στόχος. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της CYCMC και του Χαρτοφυλακίου Στόχου, καθότι θα αποκτηθεί ο 

έλεγχος της από την Oxalis. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2019, ο συνολικός 

ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου PIMCO (στον οποίο ανήκει η Oxalis) 

ανήλθε στα €[………], της Oxalis το 2018 στα €[………], ενώ τα έσοδα από τόκους 

που προκύπτουν από κέρδη και ζημιές, που αναγνωρίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις του Χαρτοφυλακίου Στόχου για το ίδιο έτος πραγματοποίησε συνολικό 

κύκλο εργασιών περίπου €[………]. Η μικτή λογιστική αξία του Χαρτοφυλακίου 

Στόχου ανέρχεται στα €869 εκατομμύρια και των ακινήτων τα οποία θα μεταφερθούν 

στη CYCMC  ανέρχεται στα €[………]. Εάν η CYCMC θεωρηθεί ως πιστωτικός 

οργανισμός, βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου, αντί του κύκλου εργασιών   

θεωρείται το 1/10 του ισολογισμού, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση €[………] (ως 

η προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α)(i) του Νόμου). Σημειώνεται ότι η CYMC αποτελεί 

εταιρεία όχημα, το οποίο συστάθηκε για τους σκοπούς της παρούσας πράξης. 

Ο όμιλος PIMCO πραγματοποίησε κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής επικράτειας 

ύψους €[………] για το 2019 και το Χαρτοφυλάκιο Στόχος ύψους €[………]. Εάν η 

CYCMC θεωρηθεί ως πιστωτικός οργανισμός, βάσει του Παραρτήματος ΙΙ του 

Νόμου, αντί του κύκλου εργασιών  θεωρείται το 1/10 του ισολογισμού, ήτοι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση €[………]. 

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 
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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 συμβατότητας 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 PIMCO, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στη διαχείριση επενδύσεων που 

εστιάζει στην ενεργή διαχείριση σταθερού εισοδήματος και παρέχει υπηρεσίες σε 

εξειδικευμένα ιδρύματα, ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 

θεσμικούς επενδυτές 

Η CYMC θα κατέχει το Χαρτοφυλάκιο Στόχος και θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης 

και ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, και διαχείρισης ακίνητης 

ιδιοκτησίας, η οποία έχει αποκτηθεί από μέτρα εκτέλεσης ή με την αποπληρωμή 

πιστωτικών δικαιωμάτων τα οποία προκύπτουν από υποθηκευμένα δάνεια στην 

Κύπρο. 

H Επιτροπή εστίασε την αξιολόγηση της στις σχετικές αγορές στις οποίες δύναται να 

προκύπτει οριζόντια και/ή κάθετη ή/και γειτονική σχέση στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι οι σχετικές αγορές 

προϊόντων / υπηρεσιών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι: (α) η κατοχή 

χαρτοφυλακίου ΜΕΔ / η απόκτηση ΜΕΔ, (β) η διαχείριση ΜΕΔ, είτε εσωτερικά (in-

house) ή δια μέσου τρίτων και  (γ) η αγορά διαχείρισης ακινήτων που αποκτήθηκαν 

από πιστωτικά ιδρύματα μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι 

πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν κάτω από ενυπόθηκα δάνεια. Η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

 

Οριζόντια επικάλυψη  

(α) Αγορά απόκτησης/ κατοχής μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη το εύρος της δραστηριότητας του Ομίλου PIMCO στην Κύπρο, [………]. 
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Η Poppy S.à r.l., μια εταιρεία η οποία ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην Oxalis, κατέχει 

μετοχικό κεφάλαιο μειοψηφίας στην Ελληνική Τράπεζα, συγκεκριμένα το 17% των 

μετοχών και έχει μία μη-εκτελεστική θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής 

Τράπεζας. [………]. Επομένως, κανένα μη-εξυπηρετούμενο δάνειο που κατέχει η 

Ελληνική Τράπεζα δεν πρέπει να αποδοθεί στο BRAVO Fund IIΙ ή γενικότερα στον 

Όμιλο PIMCO. 

[………]. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψης 

στην αγορά κατοχής ΜΕΔ. 

(β) Αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων 

Μετά την παρούσα συναλλαγή, το Χαρτοφυλάκιο-Στόχος θα τυγχάνει διαχείρισης 

από εργαζόμενους οι οποίοι θα μεταφερθούν από την Τράπεζα Κύπρου στην 

CYCMC ή σε θυγατρική αυτής. Η συναλλαγή σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δεν προβλέπει πως η Oxalis ή/και η CYCMC ή/και οι θυγατρικές της 

θα διεξάγουν δρατηριότητες διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων πέραν από το 

Χαρτοφυλάκιο-Στόχο. [………] 

[………] 

[………] 

Συνεπώς, φαίνεται να υπάρχει μια πιθανή οριζόντια σχέση μεταξύ του Ομίλου 

PIMCO και της CYCMC ως διαχειριστή μη-εξυπηρετούμενων δανείων. 

Ως τα μέρη σημειώνουν, η αξία της αγοράς απόκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων 

έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ταυτόσημη με την αξία της αγοράς 

διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Έχοντας αυτό ως δεδομένο και 

λαμβάνοντας υπόψη δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες αναφορικά με την αξία των 

μη-εξυπηρετούμενων δανείων που διαχειρίζονται εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων 

(credit acquiring companies)2, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

 H εταιρεία ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS) LTD διαχειρίζεται 

μη-εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας περίπου €6 δισεκατομμύρια, που ανήκουν 

στη ΣΕΔΙΠΕΣ.3  

 
2 Στοιχεία των αδειοδοτημένων από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων 
περιλαμβάνονται στον σύνδεσμο: https://www.centralbank.cy/en/licensing-supervision/credit-acquiring-
companies.   
3 Σχετική αναφορά γίνεται στη σελ. 41 του δελτίου τύπου της Τράπεζας Κύπρου ημερ. 29/04/2020 
(https://www.bankofcyprus.com/globalassets/investor-relations/press-releases/eng/20200429-fy2019-
boch-group-press-release_eng_final.pdf). 
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 Η εταιρεία APS LOAN MANAGEMENT LTD διαχειρίζεται μη-εξυπηρετούμενα 

δάνεια αξίας περίπου €2,13 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα €2,1 

δισεκατομμύρια αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελληνικής 

Τράπεζας4 και €30 εκατομμύρια αφορούν μη-εξυπηρετούμενα δάνεια που 

απέκτησε η εταιρεία APS DELTA S.R.O. από την Τράπεζα Κύπρου5 

(Χαρτοφυλάκιο Velocity 1). Σημειώνεται ότι η APS DELTA S.R.O. ανήκει στον 

ίδιο Όμιλο Εταιρειών με την APS LOAN MANAGEMENT LTD.  

 Η εταιρεία doValue S.p.A. διαχειρίζεται μη-εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 

περίπου €3,2 δισεκατομμύρια, που ανήκουν στην ALPHA BANK (CYPRUS)6.  

 H εταιρεία GORDIAN HOLDINGS LTD διαχειρίζεται μη-εξυπηρετούμενα 

δάνεια αξίας περίπου 2,7 δις Ευρώ, τα οποία απέκτησε από την Τράπεζα 

Κύπρου (χαρτοφυλάκιο Helix I).7 

 Η εταιρεία QQUANT MASTER SERVICER CYPRUS LIMITED διαχειρίζεται 

μη-εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας περίπου €547 εκατομμύρια, τα οποία 

ανήκουν στην ASTROBANK. 

 Η εταιρεία PEPPER CYPRUS LTD διαχειρίζεται μη-εξυπηρετούμενα δάνεια 

αξίας περίπου €800 εκατομμύρια, που ανήκουν στην Τράπεζα Κύπρου.8 

 Η εταιρεία CAC CORAL LTD διαχειρίζεται μη-εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 

περίπου €400 εκατομμύρια, που ανήκουν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

(Κύπρου).9 

 
4 Βλ. σχετικά το δελτίο τύπου της Ελληνικής Τράπεζας ημερ. 10/08/2020 
(https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/el/about-us/news--insights/latest-news/aps) και 
το δημοσίευμα της Financial Mirror ημερ. 29/01/2020 (https://www.financialmirror.com/2020/01/29/aps-
helping-cyprus-reduce-toxic-debt-mountain/). 
 5 Βλ. σχετικά το δελτίο τύπου της Τράπεζας Κύπρου ημερ. 10/08/2020  
(https://www.bankofcyprus.com/globalassets/investor-relations/press-releases/eng/20200429-fy2019-
boch-group-press-release_eng_final.pdf) και τα δημοσιεύματα της Καθημερινής 
(https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/i-trapeza-kyproy-pwlise-kokkina-daneia-
%E2%82%AC33-7-ekat-stin-aps) και της Financial Mirror 
(https://www.financialmirror.com/2020/01/29/aps-helping-cyprus-reduce-toxic-debt-mountain/). 
6 Βλ. σχετικά το δημοσίευμα της Καθημερινής ημερ. 03/02/2020 
(https://www.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/systathike-i-etaireia-tis-dovalue-gia-tin-alpha-
bank). Σχετική είναι και η Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 5/2020 (Κοινοποίηση συγκέντρωσης 
αναφορικά με την απόκτηση από τη doValue S.p.A. της πλατφόρμας διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων 
δανείων και ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus και Agi-Cypre Ermis Ltd).  
7 Σχετική είναι η Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 60/2018 (Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά 
με την απόκτηση εκ μέρους της AEPF III 34 S.a.r.l του μετοχικού κεφαλαίου της CYCMC I Limited από 
την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ) και το δελτίο τύπου της Τράπεζας Κύπρου ημερ. 
28/06/2019 και 29/04/2020 (https://www.bankofcyprus.com/globalassets/investor-relations/press-
releases/eng/20190628-helix_completion_announcement_eng_final.pdf και 
https://www.bankofcyprus.com/globalassets/investor-relations/press-releases/eng/20200429-fy2019-
boch-group-press-release_eng_final.pdf). 
8 Βλ. τη σελ. 16 της Απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 60/2018 (Κοινοποίηση συγκέντρωσης 
αναφορικά με την απόκτηση εκ μέρους της AEPF III 34 S.a.r.l του μετοχικού κεφαλαίου της CYCMC I 
Limited από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ). 



9 

 

 Η εταιρεία B2KAPITAL CYPRUS LTD διαχειρίζεται μη-εξυπηρετούμενα 

δάνεια αξίας περίπου €144 εκατομμύρια, τα οποία απέκτησε από την 

Ελληνική Τράπεζα10 καθώς και μη-εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας περίπου 

€144 εκατομμύρια, που απέκτησε από την Τράπεζα Κύπρου (χαρτοφυλάκιο 

Velocity 2)11.  

Συνολικά, τα δάνεια που διαχειρίζονται οι πιο πάνω εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων 

(credit acquiring companies) ανέρχονται σε περίπου €16,07 δισεκατομμύρια. Τα 

υπόλοιπα €1,92 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων δανείων τυγχάνουν 

εσωτερικής διαχείρισης από τα τραπεζικά ιδρύματα.  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, το μερίδιο αγοράς 

του Ομίλου PIMCO με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα είναι [5-10]%. Η εν 

λόγω εκτίμηση λαμβάνει υπόψη το μερίδιο αγοράς της Oxalis [………]. Σημειώνεται 

ότι το εν λόγω ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το όριο που δημιουργεί 

επηρεαζόμενη σχετική αγορά σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Νόμου.  

Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι [………]. Ως εκ τούτου, το συνολικό μερίδιο αγοράς 

του Ομίλου PIMCO στη σχετική αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων 

στην Κύπρο θα είναι περίπου [5-10]%, το οποίο και πάλι είναι σημαντικά χαμηλότερο 

από το όριο που δημιουργεί επηρεαζόμενη σχετική αγορά σύμφωνα με το 

Παράρτημα 1 του Νόμου.  

Επίσης, όπως αναφέρουν οι συμμετέχουσες, ο Όμιλος PIMCO θα συνεχίσει να 

αντιμετωπίζει σημαντική ανταγωνιστική πίεση από ένα σημαντικό αριθμό ισχυρών 

ανταγωνιστών με σημαντικό εκτόπισμα στην αγορά, όπως είναι οι εταιρείες: 

ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS) LTD, doValue S.p.A., GORDIAN 

HOLDINGS LTD και APS LOAN MANAGEMENT LTD. Η Υπηρεσία σημειώνει το 

γεγονός ότι η ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT (CYPRUS) LTD ελέγχεται από την 

DOVALUE S.P.A και  αμφότερες οι εταιρείες ανήκουν στον όμιλο SoftBank. 

Επιπρόσθετα ότι το ατομικό μερίδιο αγοράς των εν λόγω επιχειρήσεων θα είναι 

μεγαλύτερο από αυτό του Ομίλου PIMCO μετά την ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης. 

Συνεπώς, οι εν λόγω ανταγωνιστικές εταιρείες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν μια 

 
9 Βλ. σχετικά το δημοσίευμα της ιστοσελίδας in-cyprus ημερ. 02/09/2019  (https://in-
cyprus.philenews.com/national-bank-of-greece-to-get-rid-of-cypriot-npls/). 
10 Βλ. Απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 33/2018 (Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την 
απόκτηση από τη Hellenic Bank Public Company Ltd δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ), σελ. 22 
11 Σχετική αναφορά γίνεται στη σελ. 21 του δελτίου τύπου της Τράπεζας Κύπρου ημερ 29/04/2020 
(https://www.bankofcyprus.com/globalassets/investor-relations/press-releases/eng/20200429-fy2019-
boch-group-press-release_eng_final.pdf).  



10 

 

εφικτή εναλλακτική επιλογή όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με 

τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκτός από τον Όμιλο PIMCO.  

Συνεπώς, παρά την οριζόντια σχέση μεταξύ του Ομίλου PIMCO και της CYCMC σε 

αυτή την αγορά, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι 

του Νόμου. 

(γ) Αγορά διαχείρισης ακινήτων που αποκτήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα μέσω 

διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν 

κάτω από ενυπόθηκα δάνεια. 

Ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, με την Συμφωνία Αγοραπωλησίας θα αποκτηθούν 

από την Oxalis [………].  

Ως εκ των πιο πάνω, το μερίδιο αγοράς της Oxalis εκτιμώμενο ως προς τη συνολική 

αξία των ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου είναι [0-5]%.  

Καθώς η CYCMC πιθανόν να είναι ιδιοκτήτης καθώς και διαχειριστής ακίνητης 

περιουσίας για σκοπούς ανάκτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων, υπάρχει δυνητικά 

οριζόντια σχέση [………], η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της διαχείρισης 

ακινήτων που προκύπτει από διαδικασίες εκτέλεσης ή πληρωμής πιστωτικών 

δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια στην Κύπρο. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι τόσο τα μερίδια της CYCMC (μερίδιο αγοράς CYCMC στην 

αγορά REO λιγότερο από [0-5]%12, στην αγορά διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων 

δανείων [5-10]%  και στην αγορά κατοχής μη-εξυπηρετούμενων δανείων [5-10]%), 

όσο και του Ομίλου PIMCO (μερίδιο αγοράς [………] στην αγορά REO [0-5]%) σε 

οποιαδήποτε αγορά που συνδέεται με αυτές τις σχέσεις είναι μικρά, η συναλλαγή δεν 

θα οδηγήσει σε προβλήματα ανταγωνισμού. 

Ως εκ των ανωτέρω, σε σχέση με οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε επηρεαζόμενη αγορά καθότι τα συνολικά 

μερίδια αγοράς είναι πιο κάτω από το προβλεπόμενο για την ύπαρξη επηρεαζόμενης 

αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, 15%.  

 

Κάθετη σχέση 

Στην προκείμενη συγκέντρωση προκύπτει πιθανή κάθετη σχέση μεταξύ του Ομίλου 

PIMCO ως διαχειριστή μη-εξυπηρετούμενων δανείων και της CYCMC ως κάτοχο μη-

εξυπηρετούμενων δανείων.  

 
12 Η συνολική αξία ακινήτων στην Κύπρου σε περιοχές που ελέγχονται από τις νόμιμες αρχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ανέρχονται σε €179 δις το 2018. 
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Το μερίδιο αγοράς του ομίλου PIMCO στην διαχείριση ΜΕΔ στην Κύπρο [………] 

ανέρχεται σε [0-5]% και της Oxalis σε [5-10]% με την ολοκλήρωση της παρούσας 

πράξης. Το μερίδιο αγοράς της CYCMC ως κάτοχος μη-εξυπηρετούμενων δανείων 

στην Κύπρο ανέρχεται σε [5-10]%. 

Δεδομένου των μικρών μεριδίων αγοράς των εταιρειών CYCMC και [………] στις 

σχετικές αγορές για τις πιο πάνω σχέσεις, και λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 

σημαντικών παικτών που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις αγορές, η συναλλαγή δεν 

θα δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού, ούτε σε επηρεαζόμενη αγορά στη 

βάση του Παρατήματος Ι του Νόμου.  

Ως εκ των ανωτέρω, σε σχέση με οποιαδήποτε κάθετη σχέση, η Υπηρεσία καταλήγει 

ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε επηρεαζόμενη αγορά εφόσον σε καμία περίπτωση 

τα μερίδια αγοράς δεν υπερβαίνουν το όριο του 25%. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες 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 

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 


