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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 2/2021 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.35 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της «New Speedcast Parent» η οποία θα είναι η διάδοχος της 

Speedcast International Ltd, από την CB Hermes Holdings L.P. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 25 Ιανουαρίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 2020, εκ μέρους της CB Hermes 

Holdings L.P.  (εφεξής η «CB Hermes»), 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 CB Hermes 

προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας επιχείρησης «New 

Speedcast Parent» (εφεξής η «New Speedcast Parent» ή η «Επιχείρηση Στόχος 

οποία θα είναι η διάδοχος της Speedcast International Ltd (εφεξής η «Speedcast 

International»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. H CB Hermes Holdings L.P που αποτελεί όχημα το οποίο συστάθηκε με 

σκοπό την απόκτηση της New Speedcast. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, η CB Hermes ελέγχεται από την CCP III AIV V L.P.1 Ο 

ομόρρυθμος έταιρος (general partner) της CCP III AIV V L.P είναι η 

Centerbridge Associates III, L.P. (εφεξής η «CCP Associates III»). 

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η CCP Associates III είναι μέλος της Centerbridge 

Partners, L.P. (εφεξής η «Centerbridge»), η οποία είναι ιδιωτική επιχείρηση 

διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Η CCP Associates III  είναι Ετερόρρυθμη Εταιρεία του Delaware, μέλος της 

Centerbridge Capital Partners III, L.P (εφεξής ο «Συνεταιρισμός»). [………]2.  

Η Centerbridge Capital Partners III (εφεξής το «Ταμείο») αποτελείται από την 

Centerbridge Capital Partners III, L.P και ως εκ τούτου από την CCP 

Association III, L.P που είναι ο ομόρρυθμος εταίρος του Συνεταιρισμού. Η 

CCP Associates III αποτελεί ταμείο της Centerbridge. Η  Centerbridge είναι 

εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορους 

επενδυτικούς τομείς – από ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια σε πιστωτικές και 

συναφείς στρατηγικές, και ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο ακινήτων. Λειτουργεί ως 

ταμείο του οποίου η κύρια στρατηγική είναι οι επενδύσεις  ιδιωτικού μετοχικού 

κεφαλαίου και οι προβληματικές επενδύσεις, αποκτώντας έλεγχο ή επιρροή 

σε εταιρείες χαρτοφυλακίου. 

Το χαρτοφυλάκιο της Centerbridge περιλαμβάνει ένα αριθμό εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς παγκοσμίως 

συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

2. Η New Speedcast αποτελεί μια νεοσυσταθείσα οντότητα, η οποία θα είναι η 

διάδοχος της Speedcast International Ltd. Η Speedcast International είναι 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστραλίας και 

είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογίας 

πληροφοριών ("IT") σε απομακρυσμένα μέρη. Η εν λόγω εταιρεία 

επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω τεχνολογίας 

πολλαπλής πρόσβασης, πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών τροχιών 

χρησιμοποιώντας περισσότερους από 80 δορυφόρους και διασυνδεόμενα 

 
1 H CCP III AIV V, L.P. κατέχει το [………]% των συμμετοχικών δικαιωμάτων της CB Hermes Holdings, 
L.P, ενώ το υπόλοιπο [………]% των συμμετοχικών δικαιωμάτων της CB Hermes Holdings, L.P. το 
κατέχει η Centerbridge Capital Partners SBS III, L.P. η οποία είναι συνδεδεμένη οντότητα της CCP 
Associates III. 
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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παγκόσμια χερσαία δίκτυα, ενισχυμένα από εκτεταμένη τοπική υποστήριξη σε 

περισσότερες από 40 χώρες. Η Speedcast International παρέχει 

διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφοριών με διαφοροποιημένες προσφορές 

τεχνολογίας, όπως ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ευημερία πληρώματος, 

λύσεις περιεχομένου, εφαρμογές δεδομένων και φωνής, λύσεις Internet of 

Things ("IoT") και υπηρεσίες ενοποίησης συστημάτων δικτύου. 

Στις 16 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 15 Ιανουαρίου 2021, 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 18 Ιανουαρίου 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 το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί στη βάση της συμφωνίας  

«Amended and Restated Equity Commitment Agreement» μεταξύ της Speedcast 

International και συνδεδεμένων (affiliate) νομικών οντοτήτων της  Centerbridge 

Capital Partners III, L.P. (στο εξής η «Συμφωνία»). Σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

Συμφωνίας, οι συνδεδεμένες νομικές οντότητες της Centerbridge Capital Partners III, 

L.P.  δεσμεύτηκαν να επενδύσουν στην Speedcast International, αποκτώντας το 100 

% των συμμετοχικών δικαιωμάτων μίας νέο-συσταθείσας οντότητας, η οποία θα είναι 

η μητρική οντότητα της Speedcast International. 

Σύμφωνα με τα μέχρι ως τώρα δεδομένα όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, τα 

συμμετοχικά δικαιώματα της New Speedcast Parent θα κατέχονται άμεσα από την 

CB Hermes, και έμμεσα από την CCP III AIV V, L.P. ([………]%) και Centerbridge 

Capital Partners SBS III LP ([………]%), οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την 

Centerbridge Capital Partners III L.P.   
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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, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου από την Centerbridge 

Associates III ως ο ομόρρυθμος εταίρος της CCP III AIV V.  

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το έτος 2019 της CCP Associates III ανήλθε γύρω στα €[………] 

και της Speedcast International για το έτος 2019 ανήλθε στα €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2019 

της CCP Associates III ανήλθε γύρω €[………] και της Speedcast International για 

την ίδια περίοδο 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 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 

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. 

Το χαρτοφυλάκιο της Centerbridge περιλαμβάνει ένα αριθμό εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς παγκοσμίως. Στην Κύπρο, οι εταιρείες 

τις οποίες ελέγχει, δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως λογισμικά διαχείρισης 

πελατών, ασφαλιστικά προϊόντα, υπηρεσίες συμβολαίου και δημιουργίας ιδιωτικών 
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ετικετών για τη βιομηχανία συσκευαστικών προϊόντων, παροχή λογισμικού που 

εστιάζεται σε πλατφόρμες IBM και παροχή υπηρεσιών συσκευασίας από συμπαγές 

χαρτόνι.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Speedcast International 

δραστηριοποιείται στις ακόλουθες τέσσερις βιομηχανίες για την παροχή των 

υπηρεσιών της: 

(i) Εμπορική Ναυτιλία και Κρουαζιέρα ("Maritime Business ") 

Μέσω της Εμπορικής Ναυτιλίας παρέχονται εξ αποστάσεως και ασφαλείς υπηρεσίες 

επικοινωνιών, κυρίως σε πελάτες σκαφών αναψυχής, εμπορικής ναυτιλίας, 

επιβατικών πλοίων, αλιείας και υπεράκτιων σκαφών τα οποία χρειάζονται 

ευρυζωνική συνδεσιμότητα και άλλες υπηρεσίες. Η Speedcast International 

χρησιμοποιεί δίκτυα “Very Small Aperture Terminal” (VSAT), “L-Band και 4G / LTE” 

για τη διασύνδεση εμπορικών και επιβατικών (cruises) πλοίων μεταξύ ωκεανών και 

ακτών. 

(ii) Ενέργεια ("Energy Business") 

Στον τομέα της Ενέργειας η Speedcast Internationl, παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας 

υψηλού εύρους ζώνης παγκοσμίως σε απομακρυσμένα μέρη σε όλα τα τμήματα της 

βιομηχανίας τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που ασχολούνται με τη γεώτρηση και την 

έρευνα, την αποθήκευση πλωτής παραγωγής, την εκφόρτωση, την υπεράκτια 

υπηρεσία, τη γενική υπηρεσία, τη μηχανική και τις κατασκευές. Η Speedcast 

International παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, υποδομή και χωρητικότητα 

δικτύου στους πελάτες της, έτσι ώστε να μπορούν να διατηρούν τις ζωτικές 

εφαρμογές τους σε λειτουργία και τα πληρώματα να παραμένουν συνδεδεμένα για 

υποστήριξη της λειτουργίας και ασφάλειας των υπαλλήλων τους, κάνοντας χρήση 

τεχνολογιών όπως λύσεις επικοινωνίας VSAT και Long Term Evolution ("LTE "), 

medium earth orbit ("MEO") και άλλα δίκτυα υψηλής απόδοσης. Περαιτέρω, στον 

τομέα της ενέργειας παρέχονται υπηρεσίες μέσω ενοποιημένων συστημάτων και 

υποθαλάσσιας συνδεσιμότητας ινών. 

 

(iii) Επιχειρήσεις & Αναδυόμενες Αγορές ("EEM Business") 

Η Speedcast International παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε απομακρυσμένες 

περιοχές στον Ειρηνικό  Ωκεανό και Νοτιοανατολική Ασία, Νότια Αμερική και 

Υποσαχάρια Αφρική. Η Speedcast International παρέχει υπηρεσίες σε 
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ανθρωπιστικούς οργανισμούς, σε πελάτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις 

τηλεπικοινωνίες, σε ορυχεία και σε μέσα ενημέρωσης οι οποίοι είναι εγκαταστημένοι 

σε αυτές τις περιοχές.  

(iv) Κυβερνητική επιχείρηση (Government Business) 

Η Speedcast International  παρέχει ασφαλείς, αξιόπιστες λύσεις υψηλής αξίας σε 

τελικούς χρήστες σε απομακρυσμένες τοποθεσίες σε περισσότερες από 100 χώρες 

ανά το παγκόσμιο. Ανάμεσα στους πελάτες της  περιλαμβάνονται:  

(i) Οι κυβερνητικές υπηρεσίες των Η.Π.Α.,  

(ii) Αμυντικοί και κύριοι εργολάβοι και  

(iii) Κυβερνήσεις και διακυβερνητικοί οργανισμοί.  

Για την υποστήριξη των πελατών της, η Speedcast International παρέχει:  

(i) διαχείριση δορυφορικών και ασύρματων υπηρεσιών δικτύου 

και πληροφοριών,  

(ii) μηχανικές και τεχνικές υπηρεσίες που ενσωματώνουν σύνθετα 

έργα ολοκλήρωσης συστημάτων ή/και επαγγελματικές 

υπηρεσίες υψηλής αφής και  

(iii) επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αερομεταφερόμενα 

τεχνολογίας εκτός οπτικού πεδίου (unmanned airborne beyond 

line of sight technology), τη συνδεσιμότητα και τις λύσεις 

πληροφοριών / επιτήρησης / αναγνώρισης για την υποστήριξη 

κυβερνητικών αποστολών αεροσκαφών. 

Η Speedcast International  δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της 

θυγατρικής της,  Speedcast Cyprus Ltd (εφεξής η «Speedcast Cyprus»). Η 

Speedcast Cyprus δραστηριοποιείται στην πώληση χρόνου επικοινωνίας (airtime) σε 

επιχειρήσεις του ναυτιλιακού τομέα για τη δορυφορική ή/και  ασύρματη επικοινωνία 

των πλοίων. 

H Επιτροπή εστίασε την αξιολόγηση της στη σχετική αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος, η οποία είναι η πώληση χρόνου 

επικοινωνίας (airtime) σε επιχειρήσεις του ναυτιλιακού τομέα για τη δορυφορική ή/και  

ασύρματη επικοινωνία των πλοίων μέσω αμφίδρομης δορυφορικής σύνδεσης (two-

way satellite services), καθότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν 

προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, κάθετη ή γειτονική σχέση. 
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Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι ως σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζεται ως αυτή της εξ 

αποστάσεως και ασφαλών υπηρεσιών επικοινωνίας και συγκεκριμένα η πώληση 

χρόνου επικοινωνίας (airtime) σε επιχειρήσεις του ναυτιλιακού τομέα για τη 

δορυφορική ή/και  ασύρματη επικοινωνία των πλοίων.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, έκρινε ότι η συναλλαγή δεν 

εγείρει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη ή/και κάθετη ή/και γειτονική σχέση μεταξύ 

των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

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 Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και 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 


