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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 15 ∆εκεµβρίου 2016, από την Advent International 

Corporation (εφεξής η «Advent»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου 

των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Vouvray Holdings 

Limited (εφεξής η «Vouvray») από την Advent µέσω της AI Mistral Limited (εφεξής η «AI 

Mistral») και του ταµείου Advent GPE VIII (εφεξής το «Advent GPE»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• Η Advent International Corporation είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και είναι επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων µε συµµετοχές, 

µέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου επενδύσεων της, σε διάφορους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένων του τοµέα γενικών επιχειρήσεων και χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών, του βιοµηχανικού τοµέα, του λιανικού τοµέα, του τοµέα µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης, του τοµέα επικοινωνιών, του τοµέα τεχνολογίας των πληροφοριών, του τοµέα 

διαδικτύου, του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης και φαρµακευτικών προϊόντων και του τοµέα 

τεχνολογίας, µέσων ενηµέρωσης και τηλεπικοινωνιών.  

• Η AI Mistral Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Αγγλίας και Ουαλίας, αποτελεί θυγατρική της Advent International Corporation και 

χρησιµοποιείται ως όχηµα για τη διενέργεια της εν λόγω εξαγοράς. 

• Το ταµείο Advent GPE VIII αποτελεί επενδυτικό ταµείο εγγεγραµµένο σύµφωνα µε τους 

νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και χρησιµοποιείται ως όχηµα για τη διενέργεια της εν 

λόγω εξαγοράς. 

• Η Vouvray Holdings Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Αγγλίας και είναι η τελική µητρική εταιρεία του Vouvray Group (εφεξής ο «V.Group»). Το 

V.Group είναι πάροχος ναυτιλιακών υπηρεσιών µε εξειδίκευση στη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων ναυτιλίας που ανήκουν σε τρίτους – όπως τάνκερς πετρελαίου, φορτηγά πλοία, 

υπεράκτια σκάφη, αλλά και στην παροχή τεχνικών και εµπορικών υπηρεσιών, καθώς και 

υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναµικού.  

Οι θυγατρικές του V.Group που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι οι: α) V.Ships Ltd, β) 

OCL Oceanic Catering Ltd, γ) AI Ships Servicing and Trading δ) Hiavo Investments Ltd. 

Επισηµαίνεται ότι, η Vouvray Holdings Limited ανήκει στον όµιλο OMERS και στην διοίκηση του 

V.Group. Συγκεκριµένα, οι θυγατρικές του Omers Administration Corporation και του OCP 

Investment Corporation (που αποτελεί µαζί µε την Omers Administration Corporation µέλη του 

οµίλου Omers), OPE Vouvray Investment Limited και OPE Vouvray Holdings Limited και η 

διοίκηση του  V.Group είναι οι ιδιοκτήτες της Vouvray Holdings Limited. 

Την 21η ∆εκεµβρίου 2016, 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.  
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Στις 30 ∆εκεµβρίου 2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) 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 4 Ιανουαρίου 

2017, 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 ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον 

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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας Πώλησης και Αγοράς 

(Sale and Purchase Agreement) (εφεξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 5/12/2016, µεταξύ των 

Πωλητών και της AI Mistral. Αναλυτικά οι Πωλητές είναι οι ακόλουθοι:  

i) OPE Vouvray Holdings Ltd, εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

του Καναδά. 

ii) OPE Vouvray Investment Ltd, εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

του Καναδά. Η εν λόγω εταιρεία και η OPE Vouvray Holdings Ltd είναι οι Institutional 

Sellers. 

iii) Τα πρόσωπα των οποίων τα ονόµατα και διευθύνσεις ορίζονται στο Μέρος Β του 

Παραρτήµατος 1, της Συµφωνίας και είναι οι Management Sellers. 

iv) ELIAN Employee Benefit Trustee Ltd, υπό την ιδιότητά του ως θεµατοφύλακας των 

Beneficial Interest Sellers και trustee of the Vships Equity Plan Employee Trust και είναι 

ο Trustee Seller. 

v) Τα πρόσωπα των οποίων τα ονόµατα ορίζονται στο Μέρος ∆ του Παραρτήµατος 1, της 

Συµφωνίας και είναι οι Beneficial Interest Sellers. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο σηµείο ιιι) και 

v) αποτελούν την διοίκηση του V.Group. Επίσης σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, η ELIAN 

Employee Benefit Trustee Ltd, είναι το καταπιστευµατικό ταµείο που κατέχει το έννοµο συµφέρον 

εκ µέρους του V.Group. Άρα, ουσιαστικά, τα µέρη της συµφωνίας iii, iv) και v), αφορούν τη 

διοίκηση του V.Group. Επίσης σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, οι πωλητές i) και ii) σχετίζονται µε 

τον όµιλο Omers. Συνοψίζοντας, οι πωλητές στην προκείµενη συµφωνία, σχετίζονται µε τη 

διοίκηση του V.Group και τον όµιλο Omers. 
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Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στη Συµφωνία, η Advent µέσω της AI Mistral και του ταµείου 

Advent GPE θα αποκτήσει το 100% των µετοχών της Vouvray και ως επακόλουθο όλο το 

V.Group από, µεταξύ άλλων πωλητών, τις θυγατρικές της Omers Administration Corporation 

(εφεξής η «Omers») και του OCP Investment Corporation που αποτελεί µαζί µε την Omers, 

µέλη του οµίλου Omers και από τη διοίκηση του V.Group. 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι «στο κλείσιµο (closing) της 

παρούσας συναλλαγής τόσο η OMERS όσο και συγκεκριµένα µέλη της διοίκησης του V.Group 

θα επανεπενδύσουν στο V.Group αγοράζοντας εµµέσως συγκεκριµένο αριθµό µετοχών στο 

V.Group, µέσω νεοϊδρυθείσας µητρικής εταιρείας του V.Group µε έδρα το Λουξεµβούργο. Η 

Omers θα αποκτήσει εµµέσως περίπου το [....]%1 των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου (voting 

shares), µε το υπόλοιπο περίπου [....]% να παραµένει στην Advent. Η διοίκηση του V.Group θα 

αποκτήσει το 100% των µετοχών που δεν φέρουν δικαίωµα ψήφου (non-voting shares).2 Το 

[....]% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου στη νεοϊδρυθείσα µητρική εταιρεία που θα επαναγοραστεί 

από την Omers δεν θα της προσδίδει αποφασιστική επιρροή επί του V.Group.» 

Παραταύτα, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις διευκρινίζουν τα ακόλουθα: 

1. Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε τελική συµφωνία σε σχέση µε τη δεύτερη 

συναλλαγή που έχει αναφερθεί. Η πρόθεση της Advent είναι όπως τέτοια συµφωνία, 

όταν θα συνοµολογηθεί, δεν θα οδηγεί σε ανάληψη ελέγχου από την  Omers στον Στόχο 

της συγκέντρωσης. 

2. Ούτως ή άλλως, η ολοκλήρωση της δεύτερης συναλλαγής δεν είναι προϋπόθεση της 

υπό εξέτασης συγκέντρωσης. Η ενηµέρωση προς την Επιτροπή για την πρόθεση 

συνοµολόγησης της εν  λόγω συµφωνίας έγινε για σκοπούς πλήρους αποκάλυψης. 

Η Advent θεωρεί ότι η παρούσα συγκέντρωση αποτελεί παράδειγµα βέλτιστης απόκτησης (optimal 

acquisition), επειδή επιτρέπει στο να αναπτυχθεί η επένδυσή της µε το να επιφέρει µακροχρόνια 

έσοδα αλλά και την ικανότητα να παράγει µεγαλύτερα κέρδη, να αναπτύξει το ανθρώπινο δυναµικό 

της και να αυξήσει την παραγωγική της δυνατότητα. Με το πέρας της επένδυσης της Advent, η 

στρατηγική ανάπτυξης του V.Group θα παραµείνει επικεντρωµένη στην περαιτέρω γεωγραφική 

επέκταση και στην εµβάθυνση του φάσµατος των υπηρεσιών της τόσο οργανικά όσο και µέσω 

                                                             
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 [....]. 
2 Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις σηµειώνουν ότι µελετούν το ενδεχόµενο, για οικονοµικούς 

λόγους, ένα από τα µέλη της διεύθυνσης του V.Group να αποκτήσει περίπου το [....]% των µετοχών µε δικαίωµα 
ψήφου στην LuxCo3, θυγατρική του V.Group. Ωστόσο, αυτή η µειοψηφική συµµετοχή δεν θα δώσει στο συγκεκριµένο 
φυσικό πρόσωπο οποιαδήποτε δικαιώµατα ελέγχου ή διακυβέρνησης επί του Στόχου. 
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συµπληρωµατικών εξαγορών. Η Advent θα υποστηρίξει, επίσης, το V.Group στη λήψη σηµαντικών 

επενδύσεων στην τεχνολογία, στα συστήµατα και στις λειτουργίες (technology, systems and 

operations) για να συνεχίσει να προσφέρει παγκόσµιας κλάσης λύσεις στους πελάτες της. 

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 και αφού προέβη στην αξιολόγησή 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, 

καθότι έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Vouvray από την Advent. 

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, ο συνολικός ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το έτος 

2015 της Advent ήταν €[....] ενώ του V.Group ήταν €[....]. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η Advent όσο και το V.Group, δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών για το έτος 2015 στην Κύπρο της Advent ανήλθε στα €[....], ενώ του V.Group 

ανήλθε στα €[....].  

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 µια συγκέντρωσης δυνάµει των 

κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική 

παρακώληση του ανταγωνισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 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 την ανταγωνιστική αγορά, εφαρµόζοντας τα 

δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς 
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προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Η Advent, µέσω των εταιρειών της δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, που 

όµως δεν σχετίζονται µε τις  πιο κάτω αναφερόµενες δραστηριότητες του στόχου αλλά και ούτε 

υφίσταται όπως διαφαίνεται από το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων των εταιρειών 

οποιαδήποτε παραπλήσια ή/και κάθετη σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων της αγοράστριας και 

του στόχου. 

Η κύρια δραστηριότητα του V.Group αφορά (i) Θαλάσσιες/Ναυτιλιακές ∆ραστηριότητες (marine 

operations) και (ii) Θαλάσσιες Υπηρεσίες (marine services). 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν τα πιο κάτω: 

α) οι Θαλάσσιες/ Ναυτιλιακές ∆ραστηριότητες (marine operations) παρέχονται ανά το 

παγκόσµιο σε ιδιοκτήτες ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι έχουν επιλέξει να 

αναθέσουν σε τρίτους την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και υπηρεσιών 

στελέχωσης πλοίων προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία 

λειτουργούν µε ένα ασφαλές, αξιόπιστο, αποτελεσµατικό και συµβατό τρόπο. Οι υπηρεσίες 

διαχείρισης πλοίων (ship management services) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών σε 

παγκόσµια βάση όπως: τεχνικών, µηχανικών, επιθεώρησης, δοκιµών, υποστήριξης και 

συντήρησης, διαχείρισης πλοίων και υπεράκτιων (offshore) περιουσιακών στοιχείων, 

εκτίµησης της κατάστασης του σκάφους, την ανακύκλωση των πλοίων, εγκατάσταση, 

επίβλεψη περιουσιακών στοιχείων υπό παρακολούθηση (condition monitoring) και 

συντήρησης και επισκευής. Οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώµατος (crew management 

services) περιλαµβάνουν θέµατα όπως η προµήθεια, η πρόσληψη πληρώµατος, η κατάρτιση 

τους, καθώς και η µισθοδοσία του πληρώµατος. 

β) Οι Θαλάσσιες Υπηρεσίες (marine services) παρέχονται σε παγκόσµιο επίπεδο σε ναυτιλιακά 

περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται η V.Group, αλλά και σε άλλους τρίτους 

ιδιοκτήτες/διαχειριστές, και περιλαµβάνουν µια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης που 

περιλαµβάνουν: (i) τις υπηρεσίες πληρώµατος και συµβάσεων (π.χ., εστίασης, logistics και 

κατάρτισης), συµβάσεις παροχής προµηθειών σε πλοία, διαχείρισης ταξιδιών για το 

πλήρωµα και (ii) τις θαλάσσιες τεχνικές υπηρεσίες (π.χ., την επιθεώρηση, συντήρηση και 

επισκευή των πλοίων, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης, τον έλεγχο, την κατάρτιση, 

καθώς και το σχεδιασµό και τη διαχείριση του έργου, καθώς και υποβρύχιες κατασκευές, 

επισκευές, υπηρεσίες εγκατάστασης και ηλεκτροµηχανολογικές συµβουλευτικές υπηρεσίες). 
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Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, σηµειώνουν ότι δεν είναι απαραίτητο να 

ορισθεί σε τελικό βαθµό η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, ενόψει του ότι δεν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε επικαλύψεις µεταξύ των δραστηριοτήτων των προαναφερθεισών 

εταιρειών της Advent και του V.Group. Επίσης, σηµειώνεται ότι ο όµιλος V.Group δεν 

δραστηριοποιείται σε καµία ανάντη, κατάντη, ή παραπλήσια αγορά σε σχέση µε αυτές όπου 

οι ελεγχόµενες εταιρείες της Advent και αντίστροφα. Καταλήγουν ότι για σκοπούς ανάλυσης 

της παρούσας συγκέντρωσης, ο ακριβής ορισµός των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών 

µπορεί να παραµείνει ανοιχτός. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως 

σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η παροχή 1) Θαλάσσιων/Ναυτιλιακών 

∆ραστηριοτήτων και 2) Θαλάσσιων Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, τόσο η Advent όσο και η Vouvray δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Όµως, οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικές αγορές. Συγκεκριµένα, η Vouvray δραστηριοποιείται στην παροχή 1) 

Θαλάσσιων/Ναυτιλιακών ∆ραστηριοτήτων και 2) Θαλάσσιων Υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων 

τεχνικών υπηρεσιών, εµπορικών υπηρεσιών, υπηρεσιών στελέχωσης πλοίων και σχετικών 

υπηρεσιών θαλάσσης. Ενώ η Advent δεν δραστηριοποιείται σε καµία ανάντη, κατάντη ή 

παραπλήσια αγορά. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ούτε οριζόντια, ούτε κάθετη επικάλυψη. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε 

επηρεαζόµενες αγορές στην παρούσα συγκέντρωση. 

Ως εκ των άνω, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά στην παρούσα 

πράξη συγκέντρωσης, µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το κριτήριο, βάσει 

του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σηµαντικά του ανταγωνισµού στη 

∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης 

δεσπόζουσας θέσης.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν και 

όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από τον φάκελο της υπό κρίση 



8 

 

συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας 

τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε τον 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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 

 

 


