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Ηµεροµηνία απόφασης: 3 Μαΐου 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 17 Μαρτίου 2017, από τον Όµιλο εταιρειών 

Marlow (στο εξής το «Marlow Group») και από τον Όµιλο εταιρειών Schoeller (στο 

εξής το «Schoeller Group»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο 

«Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προτεινόµενη δηµιουργία τριών επιχειρήσεων 

µεταξύ, του Οµίλου εταιρειών Marlow διαµέσου των Marship Holdings Ltd, Exxaro 

Investments Ltd και Marship Investments Ltd, και, του Οµίλου εταιρειών Schoeller 

διαµέσου των Ferrum Marine Company Limited, White Eagle Ltd και Argon 



Investments Company Limited. Ιδιαίτερα η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, αφορά την 

προτεινόµενη δηµιουργία των επιχειρήσεων (α) Shipmanagement Parent από τις 

Marship Holdings Ltd και Ferrum Marine Company Limited, (β) Manning Agency 

Parent από τις Exxaro Investments Ltd και White Eagle Ltd, και, (γ) Fleet Parent από 

τις Marship Investments Ltd και Argon Investments Company Limited. 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Το Marlow Group, το οποίο προσφέρει µια πληθώρα από υπηρεσίες σχετικές µε 

τον τοµέα της ναυτιλίας. Η κύρια δραστηριότητα του Marlow Group αφορά τον 

τοµέα της πλοίο-διαχείρισης και άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών ανά το 

παγκόσµιο µέσω της Marlow Navigation, η οποία είναι παγκόσµιος πάροχος 

ναυτιλιακών υπηρεσιών, µε ειδίκευση στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης 

(crew management services) και στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης (technical 

management) ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας. Επίσης, το 

Marlow Group είναι ιδιοκτήτης πλοίων που ναυλώνει τα πλοία του σε τρίτους 

ναυλωτές (third-party charterers). […..]1. 

• Η εταιρεία Marship Holdings Ltd, η οποία είναι εταιρεία κάτοχος µετοχών, δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και θα 

χρησιµοποιηθεί για σκοπούς δηµιουργίας της επιχείρησης Shipmanagement 

Parent. 

• Η εταιρεία Exxaro Investments Limited, η οποία είναι εταιρεία κάτοχος µετοχών, 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους των Νήσων Μάρσαλ, και θα 

χρησιµοποιηθεί για σκοπούς δηµιουργίας της επιχείρησης Manning Agency 

Parent. 

• Η εταιρεία Marship Investments Ltd, η οποία είναι εταιρεία κάτοχος µετοχών, 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και 

χρησιµοποιείται για σκοπούς δηµιουργίας της επιχείρησης Fleet Parent. 

• Το Schoeller Group, το οποίο παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον τοµέα της 

ναυτιλίας. Η κύρια δραστηριότητα του Schoeller Group αφορά τον τοµέα της 

πλοίο-διαχείρισης και άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών ανά το παγκόσµιο  

και ειδικότερα στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης και στις υπηρεσίες τεχνικής 

διαχείρισης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας που ανήκουν σε 

τρίτους, µέσω της Columbia Shipmanagement. Το Schoeller Group 

                                                        
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 [....]. 



δραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα της πλοίο-ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήτης πλοίων, 

συµπεριλαµβανοµένων πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (container 

vessels), πλοίων πολλαπλών χρήσεων (multipurpose vessels), δεξαµενόπλοιων 

(product carriers) και πλοίων µεταφοράς χηµικών προϊόντων (chemical tankers). 

[…..]. Το Schoeller Group δραστηριοποιείται επίσης σε άλλους τοµείς, όπως 

εστιατόρια, ξενοδοχεία, υπηρεσίες κήπου, υπηρεσίες λειτουργίας πλυντηρίων και 

αεροπορικές υπηρεσίες. Σηµειώνεται ότι το Schoeller Group ελέγχεται από τον κ. 

Heinrich Schoeller. 

• Η Ferrum Marine Company Limited, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους των Νήσων Μάρσαλ, και θα χρησιµοποιηθεί για 

σκοπούς δηµιουργίας της επιχείρησης Shipmanagement Parent.  

• Η White Eagle Ltd, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους των Νήσων Μάρσαλ, και θα χρησιµοποιηθεί για σκοπούς 

δηµιουργίας της επιχείρησης Manning Agency Parent. 

• Η Argon Investments Company Limited, η οποία είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους των Νήσων Μάρσαλ, και θα 

χρησιµοποιηθεί για σκοπούς δηµιουργίας  της επιχείρησης Fleet Parent. 

• Η προτεινόµενη επιχείρηση Shipmanagement Parent, η οποία θα κατέχει µετοχές 

διαφόρων εταιρειών πλοίο-διαχείρισης, οι οποίες παρέχουν συγκεκριµένες 

ναυτιλιακές δραστηριότητες (marine operations) και θαλάσσιες υπηρεσίες (marine 

services), που επί του παρόντος ελέγχονται ξεχωριστά από το Marlow Group και 

το Schoeller Group. 

• Η προτεινόµενη επιχείρηση Manning Agency Parent, η οποία θα κατέχει µετοχές 

διαφόρων εταιρειών οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες επάνδρωσης, οι οποίες επί 

του παρόντος ελέγχονται ξεχωριστά από το Marlow Group και το Schoeller Group. 

Η οντότητα αυτή δεν θα έχει εργασίες από µόνη της σε οποιαδήποτε αγορά, αλλά 

θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις εργασίες της Shipmanagement 

Parent. 

• Η προτεινόµενη επιχείρηση Fleet Parent, η οποία θα κατέχει µετοχές: […..]. 

Στις 22 Μαρτίου 2017, 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.  

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 24 Μαρτίου 2017, ως 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 2 Μαΐου 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 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Μνηµονίου Συµφωνίας µε 

τίτλο “Project Phoenix Term Sheet” ηµεροµηνίας 7/3/2017(στο εξής το «Μνηµόνιο 

Συµφωνίας»), µεταξύ […..]. 

 

Η πιο πάνω προκαταρκτική συµφωνία, έχει σκοπό την πραγµατοποίηση των δύο πιο 

κάτω συναλλαγών: 

 

(Α) “The Shipmanagement and Manning Transaction”:  

• Η εν λόγω συναλλαγή, αφορά τη δηµιουργία των επιχειρήσεων 

Shipmanagement Parent […..] τη δηµιουργία της Manning Agency Parent 

[…..]. 

• Σηµειώνεται ότι, για τη δηµιουργία της Shipmanagement Parent, […..]. 

• […..]. 

• […..].  

• Σηµειώνεται επίσης, ότι η Manning Agency Parent θα αποτελεί µία εταιρεία 

µετοχών (holding company) […..]. Περαιτέρω, όπως έχει καταγραφεί και πιο 

πάνω, η Manning Agency Parent δεν θα έχει εργασίες από µόνη της σε 

οποιαδήποτε αγορά, αλλά θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις 

εργασίες της Shipmanagement Parent. 

(Β) “The Fleet […..] Transaction”: 

 



• Η εν λόγω συναλλαγή, αφορά τη δηµιουργία της επιχείρησης Fleet Parent, 

[…..].  

• […..]. 

• […..]. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δεδοµένα της παρούσας πράξης, σηµειώνει ότι η 

προτεινόµενη συγκέντρωση αφορά δύο αλληλένδετες πράξεις (µέσω ενός κοινού 

Μνηµονίου Συµφωνίας) και ιδιαίτερα αφορά (α) τη δηµιουργία των επιχειρήσεων 

Shipmanagement Parent και Manning Agency Parent, και, (β) τη δηµιουργία της 

επιχείρησης Fleet Parent, που συνιστούν µία µόνο συγκέντρωση όπως αναφέρει το 

άρθρο 7 του Νόµου, εφόσον το αποτέλεσµα των εν λόγω πράξεων είναι η απόκτηση, 

άµεσου ή έµµεσου, ελέγχου επί των δραστηριοτήτων µιας ή περισσοτέρων 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 παρούσα πράξη συγκέντρωσης, βάσει του Μνηµονίου Συµφωνίας, θα 

πραγµατοποιηθούν δυο πράξεις συναλλαγών, µε την πρώτη να αφορά τη δηµιουργία 

των επιχειρήσεων Shipmanagement Parent και Manning Agency Parent, και τη 

δεύτερη να αφορά τη δηµιουργία της επιχείρησης Fleet Parent. 

(Α) ∆ηµιουργία της επιχείρησης Shipmanagement Parent και δηµιουργία της 

επιχείρησης Manning Agency Parent 

 
Αναφορικά µε τον έλεγχο και στη βάση της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ.139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 

95/01) (στο εξής η «Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση»), η Επιτροπή καταλήγει ότι, 

λαµβανοµένου υπόψη αφενός ότι τόσο το Marlow Group όσο και το Schoeller Group, 

διαµέσου των Marship Holdings Ltd και Ferrum Marine Company Limited για την 

Shipmanagement Parent, και των Exxaro Investments Limited και White Eagle Ltd 

για την Manning Agency Parent, […..], οι υπό αναφορά εταιρείες θα έχουν κοινό 

έλεγχο των Shipmanagement Parent και Manning Agency Parent. 



Αναφορικά µε τη λειτουργική αυτονοµία και στη βάση της Κωδικοποιηµένης 

Ανακοίνωσης, η Επιτροπή καταλήγει ότι:  

(α) σε ότι αφορά την Shipmanagement Parent η οποία θα ασχολείται µε την 

πλοιοδιαχείρηση, αυτή αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία θα ελέγχεται από το 

Marlow Group και το Schoeller group, που θα εκπληρώνει µόνιµα όλες τις 

λειτουργείες µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

άρθρου 6(1)(β) του Νόµου.  

(β) σε ότι αφορά την Manning Agency Parent η οποία θα ασχολείται µε υπηρεσίες 

επάνδρωσης, αυτή δεν αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία θα εκπληρώνει µόνιµα 

όλες τις λειτουργείες µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας καθότι οι δραστηριότητες 

της που θα αφορούν την επάνδρωση θα είναι αποκλειστικά εσωτερικές και 

υποστηρικτικές προς την Shipmanagement Parent. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία 

αποτελεί συγχώνευση των δραστηριοτήτων του Marlow Group και του Schoeller 

group, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 6(1)(α)(i) του Νόµου.  

(Β) ∆ηµιουργία επιχείρησης Fleet Parent 

Αναφορικά µε τον έλεγχο και στη βάση της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι, λαµβανοµένου υπόψη αφενός ότι τόσο το Marlow Group 

όσο και το Schoeller Group, διαµέσου των Marship Investments Ltd και της Argon 

Investments Company Limited, […..], η Επιτροπή καταλήγει ότι οι υπό αναφορά 

εταιρείες θα έχουν κοινό έλεγχο της Fleet Parent. 

Αναφορικά µε τη λειτουργική αυτονοµία και στη βάση της Κωδικοποιηµένης 

Ανακοίνωσης, η Επιτροπή καταλήγει ότι:  

(α) σε ότι αφορά την Fleet Parent η οποία θα ασχολείται µε την πλοιοιδιοκτησία και 

τη ναύλωση πλοίων, αυτή αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία θα ελέγχεται από το 

Marlow Group και το Schoeller Group, που θα εκπληρώνει µόνιµα όλες τις 

λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

άρθρου 6(1)(β) του Νόµου.  

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 του Marlow Group για το έτος 2015 

ήταν €[…..], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών του Schoeller Group για το έτος 2015 

ήταν €[…..]. 



Στην παρούσα πράξη συγκέντρωση, το Marlow Group και το Schoeller Group, 

διεξάγουν εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Συγκεκριµένα, το Marlow Group διεξήγαγε εµπορικές δραστηριότητες εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2015, ύψους €[…..] στον τοµέα 

της διαχείρισης πλοίων και στον τοµέα της πλοίο-ιδιοκτησίας. Το Schoeller Group 

διεξήγαγε εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας µε κύκλο εργασιών το έτος 2015 συνολικού ύψους €[…..] στον τοµέα 

της διαχείρισης πλοίων και στον τοµέα της φιλοξενίας. 

Η Επιτροπή σηµειώνει σχετικά ότι σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση, ο 

γενικός κανόνας είναι ότι ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται στον τόπο όπου βρίσκεται 

ο πελάτης. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι ο κύκλος εργασιών πρέπει να καταλογίζεται 

στον τόπο όπου διεξάγεται ανταγωνισµός µε εναλλακτικούς προµηθευτές. Για τις 

υπηρεσίες, ο Κανονισµός αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων ορίζει ότι είναι κρίσιµος ο τόπος παροχής της 

εκάστοτε υπηρεσίας στον πελάτη. Στις περιπτώσεις όπως στη παρούσα πράξη που 

για την παροχή υπηρεσιών πλοιο-ιδιοκτησίας δεν απαιτείται µετακίνηση ούτε του 

παρόχου της υπηρεσίας, ούτε του πελάτη, ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται κατά 

κανόνα στον τόπο όπου βρίσκεται ο πελάτης […..].  

 

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 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 προκειµένη περίπτωση, το Marlow Group δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα 

της πλοίο-διαχείρισης και άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών ανά το 

παγκόσµιο, µέσω της Marlow Navigation, η οποία είναι παγκόσµιος πάροχος 

ναυτιλιακών υπηρεσιών, µε ειδίκευση στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης (crew 

management services) και στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης (technical 

management) ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας. […..].  

Το Schoeller Group δραστηριοποιείται κυρίως στον τοµέα της πλοίο-διαχείρισης και 

άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών ανά το παγκόσµιο και ειδικότερα στις 

υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης και στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης 

ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας που ανήκουν σε τρίτους µέσω 

της Columbia Shipmanagement. Το Schoeller Group δραστηριοποιείται, επίσης, στο 

τοµέα της πλοίο-ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήτης πλοίων, συµπεριλαµβανοµένων πλοίων 

µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (container vessels), πλοίων πολλαπλών χρήσεων 

(multipurpose vessels), δεξαµενόπλοιων (product carriers) και πλοίων µεταφοράς 

χηµικών προϊόντων (chemical tankers). Τα πλοία ιδιοκτησίας του Schoeller Group 

εµπορεύονται, […..], είτε βρίσκονται σε καθεστώς […..]. Το Schoeller Group 

δραστηριοποιείται, επίσης, σε άλλους τοµείς, όπως είναι τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, 

κηπουρική, υπηρεσίες λειτουργίας πλυντηρίων και αεροπορικές υπηρεσίες. 

Η προτεινόµενη επιχείρηση Shipmanagement Parent, θα κατέχει µετοχές διαφόρων 

εταιρειών πλοίο-διαχείρισης, οι οποίες παρέχουν συγκεκριµένες ναυτιλιακές 

δραστηριότητες (marine operations) και θαλάσσιες υπηρεσίες (marine services), που 

επί του παρόντος ελέγχονται ξεχωριστά από το Marlow Group και το Schoeller 

Group. 

Η προτεινόµενη επιχείρηση Manning Agency Parent, θα κατέχει µετοχές διαφόρων 

εταιρειών οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες επάνδρωσης, που επί του παρόντος 

ελέγχονται ξεχωριστά από το Marlow Group και το Schoeller Group. Η οντότητα αυτή 

δεν θα έχει εργασίες από µόνη της σε οποιαδήποτε αγορά, αλλά θα παρέχει 

υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις εργασίες της Shipmanagement Parent. 

Η προτεινόµενη επιχείρηση Fleet Parent, θα κατέχει µετοχές […..]. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο τοµέας της ναυτιλίας, στον οποίο κατά κύριο λόγο 

δραστηριοποιούνται τα εµπλεκόµενα µέρη, αποτελείται από τρείς επιµέρους βασικές 

κατηγορίες και από λοιπές κατηγόριες δραστηριοτήτων που αφορούν την ναυτιλία: 



(α) διαχείριση πλοίων (συµπεριλαµβανοµένων των υποκατηγοριών όπως υπηρεσίες 

διαχείρισης στελέχωσης πλοίων, τεχνική διαχείριση και εµπορική διαχείριση), 

(β) ιδιοκτησία πλοίων, 

(γ) ναύλωση/ενοικιάσεις πλοίων (συµπεριλαµβανοµένου ναύλωση κατά 

ταξίδι/γραµµή (voyage/liner), χρονοναύλωσης και χωρίς πλήρωµα (bareboat 

chartering)), 

(δ) άλλες λοιπές κατηγορίες που σχετίζονται µε τη ναυτιλία όπως υπηρεσίες 

θαλάσσης (marine services), υπηρεσίες ασφάλισης, περιβαλλοντικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης, ναυτιλιακές µεταφορές (maritime 

transportation) και υπηρεσίες logistics και freight forwarding. 

 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ορίζονται ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών: 

(i) η παροχή υπηρεσιών πλοίο-διαχείρισης, η οποία διαχωρίζεται σε τρεις 

ξεχωριστές επιµέρους υπο-αγορές και συγκεκριµένα: (α) τη διαχείριση 

στελέχωσης, (β) την τεχνική διαχείριση και (γ) την εµπορική διαχείριση, 

(ii) η παροχή υπηρεσιών πλοίο-ιδιοκτησίας, 

(iii) η παροχή υπηρεσιών ναύλωσης πλοίων. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά όλων των 

προαναφερόµενων σχετικών αγορών προϊόντων/υπηρεσιών, ορίζεται η επικράτεια 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, τόσο το Marlow Group όσο και το Schoeller Group, διεξάγουν 

εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Οριζόντια σχέση µεταξύ των µερών 

Σε σχέση µε την αγορά της πλοίο-ιδιοκτησίας, τα µέρη σηµείωσαν ότι εντός της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, […..], και εποµένως δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε 

οριζόντιες επικαλύψεις [……] στην εν λόγω αγορά στην Κύπρο.  

Περαιτέρω, τα µέρη σηµείωσαν ότι το Marlow Group δεν δραστηριοποιείται στην 

αγορά της ναύλωσης πλοίων, ενώ το Schoeller Group δραστηριοποιείται, […..]. Ως εκ 

τούτου, δεν υφίστανται οποιεσδήποτε οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις των 



δραστηριοτήτων των µερών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σε σχέση µε την 

αγορά της ναύλωσης πλοίων. 

Σύµφωνα µε τα υπόχρεα προς κοινοποίηση µέρη, στη σχετική αγορά της πλοίο-

διαχείρισης εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δραστηριοποιείται τόσο το Marlow 

Group, όσο και το Schoeller Group. Εποµένως, υφίστανται οριζόντιες επικαλύψεις.  

Σε σχέση µε την Κύπρο, τα εµπλεκόµενα µέρη υπολογίζουν ότι σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας, υπάρχουν 1857 ποντοπόρα πλοία µε 

κυπριακή σηµαία. Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία του UNCTAD (United Nations 

Conference on Trade and Development) ‘Review of Maritime Transport – 2016’, 

‘UNCTAD Report’, υπάρχουν 1053 ποντοπόρα πλοία χωρητικότητας άνω των 100 

GT µε κυπριακή σηµαία. 

Η Επιτροπή καταγράφει σε πίνακες τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των µερών στην 

πλοίο-διαχείριση, όπως υπολογίστηκαν από τα ίδια βάσει των τριών σεναρίων, 

καθώς επίσης στη βάση των υπολογισµών όπου συµπεριλήφθηκαν και τα πλοία των 

ίδιων των µερών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο παράγοντας εσωτερικού κύκλου 

εργασιών.  

(Α) Μερίδια αγοράς στην περίπτωση που δεν λαµβάνονται υπόψη τα πλοία τα οποία 

ανήκουν στα ίδια τα µέρη: 

Βάσει πληροφοριών από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας και την αναφορά στον 

αριθµό των ποντοπόρων πλοίων µε κυπριακή σηµαία 

 ∆ιαχείριση 

Στελέχωσης (%) 

Τεχνική ∆ιαχείριση 

(%) 

Εµπορική ∆ιαχείριση (%) 

Marlow 

Group 

[0-5] [0-5] - 

Schoeller 

Group 

[0-5] [0-5] [0-5] 

Συνδυασµένο 

Μερίδιο 

[5-10] [0-5] [0-5] 

 

Βάσει πληροφοριών από UNCTAD Report και την αναφορά στο αριθµό των 

ποντοπόρων πλοίων χωρητικότητας άνω των 100 GT µε κυπριακή σηµαία 

 ∆ιαχείριση 

Στελέχωσης (%) 

Τεχνική ∆ιαχείριση 

(%) 

Εµπορική ∆ιαχείριση (%) 



Marlow 

Group 

[5-10] [0-5] - 

Schoeller 

Group 

[0-5] [0-5] [0-5] 

Συνδυασµένο 

Μερίδιο 

[5-10] [0-5] [0-5] 

 

Βάσει πληροφοριών από UNCTAD Report και την αναφορά στο ποσό χωρητικότητας 

(volume) των ποντοπόρων πλοίων χωρητικότητας άνω των 100 GT µε κυπριακή 

σηµαία 

 ∆ιαχείριση 

Στελέχωσης (%) 

Τεχνική ∆ιαχείριση 

(%) 

Εµπορική ∆ιαχείριση (%) 

Marlow 

Group 

[0-5] [0-5] - 

Schoeller 

Group 

[0-5] [0-5] [0-5] 

Συνδυασµένο 

Μερίδιο 

[0-5] [0-5] [0-5] 

 

(Β) Μερίδια αγοράς στην περίπτωση που λαµβάνονται υπόψη και τα πλοία τα οποία 

ανήκουν στα ίδια τα µέρη: 

Βάσει πληροφοριών από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας και την αναφορά στον 

αριθµό των ποντοπόρων πλοίων µε κυπριακή σηµαία 

 ∆ιαχείριση 

Στελέχωσης (%) 

Τεχνική ∆ιαχείριση 

(%) 

Εµπορική ∆ιαχείριση (%) 

Marlow 

Group 

[5-10] [0-5] - 

Schoeller 

Group 

[0-5] [0-5] [0-5] 

Συνδυασµένο 

Μερίδιο 

[5-10] [0-5] [0-5] 

 

Βάσει πληροφοριών από UNCTAD Report και την αναφορά στο αριθµό των 

ποντοπόρων πλοίων χωρητικότητας άνω των 100 GT µε κυπριακή σηµαία 

 ∆ιαχείριση Τεχνική ∆ιαχείριση Εµπορική ∆ιαχείριση (%) 



Στελέχωσης (%) (%) 

Marlow 

Group 

[10-20] [0-5] - 

Schoeller 

Group 

[0-5] [0-5] [0-5] 

Συνδυασµένο 

Μερίδιο 

[10-20] [0-5] [0-5] 

Εποµένως, σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιέχονται στους πίνακες πιο πάνω σε 

όλες τις περιπτώσεις, τα εµπλεκόµενα µέρη δεν έχουν συνδυασµένο µερίδιο αγοράς 

το οποίο να ξεπερνά το 15% και ως εκ τούτου δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη 

αγορά σε καµία από τις τρεις ξεχωριστές αγορές του τοµέα πλοίο-διαχείρισης, ήτοι, 

τη διαχείριση στελέχωσης, την τεχνική διαχείριση και την εµπορική διαχείριση. 

Κάθετη σχέση µεταξύ των µερών 

Η Επιτροπή σηµειώνει καταρχάς ότι το Schoeller Group […..]. 

Τα µέρη υποστήριξαν ότι, όσον αφορά την Κύπρο, δεν προκύπτει οποιαδήποτε 

κάθετη σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών µερών.  

Η µη ύπαρξη κάθετης σχέσης στην Κύπρο προκύπτει από το γεγονός […..], 

εντούτοις τα πλοία αυτά δεν είναι πλοία µε κυπριακή σηµαία στα οποία προφέρουν 

τα µέρη υπηρεσίες διαχείρισης. […..]. 

Από τα πιο πάνω συµπεραίνεται ότι στην Κύπρο δεν προκύπτει κάθετη σχέση 

µεταξύ των µερών. 

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης αλληλεπικαλύπτονται οριζόντια σε υπο-αγορές της 

πλοίο-διαχείρισης, ήτοι τη διαχείριση στελέχωσης και την τεχνική διαχείριση, µε 

συνολικά µερίδια αγοράς τα οποία δεν ξεπερνούν το 15%.  Όπως αναλύθηκε πιο 

πάνω, δεν προκύπτει κάθετη σχέση µεταξύ των δραστηριοτήτων των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

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

συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του 

Νόµου. Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  



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 παρακώλησης του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

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

ή 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. 

 

 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


