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ΑΠΟΦΑΣΗ
Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 27 Φεβρουαρίου 2018, από την KKCG AG (στο
εξής η «KKCG»), 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 συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία η KKCG θα
αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της SAZKA Group a.s. (στο εξής η «SAZKA
Group»), µέσω της SAZKA Group PLC.
Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

•

Η KKCG AG που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους
νόµους της Ελβετίας και ανήκει στον όµιλο KKCG. Ο όµιλος KKCG επενδύει
σε διάφορους βιοµηχανικούς τοµείς, µεταξύ άλλων στον τοµέα των τυχερών
παιχνιδιών και των λαχείων. Οι δραστηριότητές του οµίλου στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών ενοποιούνται στον όµιλο SAZKA, στον οποίο η KKCG κατέχει
75% του µετοχικού του κεφαλαίου.

•

Η SAZKA Group a.s. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε
τους νόµους της Τσεχίας, η οποία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και παροχέα
συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών και των λαχείων. Η SAZKA Group είναι µητρική της SAZKA a.s. η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών όπως αθλητικά στοιχήµατα, λαχεία
κ.ά. σε διάφορες χώρες.

•

Η SAZKA Group PLC που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε
τους νόµους της Αγγλίας, η οποία συστάθηκε για σκοπούς της παρούσας
πράξης συγκέντρωσης.

Στις 2 Μαρτίου 2018, 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 εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
στις 23 Μαρτίου 2018, όπως 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 26 Μαρτίου 2018, 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 τον Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω
Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό:
Η Επιτροπή καταρχάς σηµειώνει τη Συµφωνία Μετόχων ηµεροµηνίας [………]1
(Memorandum of Understanding) (στο εξής η «Συµφωνία Μετόχων»), µεταξύ των
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 [....].

εταιρειών KKCG Plc, Emma Capital Ltd, Emma Gamma Ltd και SAZKA Group a.s..
Σύµφωνα µε τους όρους της εν λόγω συµφωνίας, η Emma Gamma Ltd (στο εξής η
«Emma Gamma»), η οποία κατέχει το 25% του µετοχικού κεφαλαίου της SAZKA
Group, κατέχει επίσης και δικαιώµατα αρνησικυρίας στην εν λόγω εταιρεία, τα οποία
αφορούν θέµατα στρατηγικής σηµασίας. Ως εκ τούτου, η SAZKA Group ελέγχεται
από κοινού από τις εταιρείες KKCG (η οποία κατέχει το 75% του µετοχικού κεφαλαίου της SAZKA Group) και Emma Gamma.
Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση των ακόλουθων σταδίων:
(i) Η KKCG και η EMMA Gamma ίδρυσαν την εταιρεία SAZKA Group PLC στην
οποία κατέχουν 75% και 25% του µετοχικού της κεφαλαίου αντίστοιχα. Η
KKCG και η EMMA Gamma θα συνεισφέρουν όλες τις µετοχές της SAZKA
Group στην SAZKA Group PLC, καθώς και όλα τα δικαιώµατα αρνησικυρίας.
[………]. Κατά τη διάρκεια αυτής [………] µέχρι [………] των µετοχών της
SAZKA Group PLC θα πωληθούν στους επενδυτές. Η KKCG θα διατηρήσει
τουλάχιστον [………] µετοχή και η EMMA Gamma θα διατηρήσει τουλάχιστον
[………] µετοχές στη SAZKA Group PLC. Η KKCG και η EMMA Gamma αναµένουν ότι ουδείς µόνος επενδυτής θα αποκτήσει πέραν του [………] των µετοχών στην SAZKA Group PLC.
(ii) Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω [………], και υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται ορισµένες προηγούµενες προϋποθέσεις (όπως οι κανονιστικές
ρυθµίσεις και οι εγκρίσεις ανταγωνισµού) βάσει Όρων Τερµατισµού Συµφωνίας ηµεροµηνίας 17/08/2017, θα τερµατιστεί η Συµφωνία Μετόχων ηµεροµηνίας [………] µεταξύ της KKCG και της EMMA Gamma. Ο τερµατισµός της
Συµφωνίας Μετόχων θα οδηγήσει στην παύση της εφαρµογής των δικαιωµάτων αρνησικυρίας της EMMA Gamma. Ως αποτέλεσµα, η SAZKA Group PLC
θα ελέγχεται αποκλειστικά από την KKCG, καθώς η εν λόγω εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον [………] µετοχή, η EMMA Gamma τουλάχιστον [………] και
το υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο της SAZKA Group PLC θα είναι διάσπαρτο.
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 συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση 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)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της SAZKA Group PLC και
κατ΄ επέκταση της SAZKA Group, από κοινό έλεγχο της από την KKCG και την
ΕΜΜΑ Gamma, σε αποκλειστικό έλεγχο της από την KKCG.
Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος
σηµασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της KKCG, ο συνολικός της
κύκλος εργασιών για το οικονοµικό έτος 2016, ανήλθε περίπου στα €[………] και
κατά το ίδιο οικονοµικό έτος 2016, σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της
SAZKA Group, η εν λόγω εταιρεία πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών
€[………].
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας άνω των
€3,5 εκατοµµυρίων. Συγκεκριµένα, o κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε η
KKCG στην Κύπρο, κατά το 2016, ανήλθε σε περίπου €[………]. Η SAZKA Group
στην Κύπρο, κατά το έτος 2016, πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε
περίπου €[………].
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 παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ο όµιλος KKCG επενδύει σε διάφορους βιοµηχανικούς τοµείς, µεταξύ των οποίων και στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών και των
λαχείων. Οι δραστηριότητές του στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών ενοποιούνται στη
SAZKA Group.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η SAZKA Group είναι παροχέας συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα των τυχερών παιγνιδιών και λαχείων. Μέσω της θυγατρικής της SAZKA a.s., δραστηριοποιείται στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών, και
προσφέρει λαχεία και αθλητικά στοιχήµατα αποκλειστικά στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Η SAZKA Group µεταξύ άλλων, ελέγχει την ΟΠΑΠ ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται
στον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, οι
συµµετέχουσες υποστηρίζουν ότι η ΟΠΑΠ ΑΕ δραστηριοποιείται στην Κύπρο στις
ακόλουθες δύο υπο-αγορές του τοµέα τυχερών παιχνιδιών:
(i) Λαχεία (lottery): Τα λαχεία είναι τυχερά παιγνίδια που αφορούν την ακριβή πρόβλεψη τυχαίων αριθµών που προκύπτουν είτε από µηχανική είτε από ηλεκτρονική
κλήρωση. Αυτά τα παιγνίδια λοταρίας περιλαµβάνουν Lotto, Propo, Joker, Super 3,
έξτρα και Kino.
(ii) Αθλητικά στοιχήµατα (sports betting): Το στοίχηµα σε προκαθορισµένα ή µεταβλητά παιγνίδια στοιχηµάτων βασίζεται στη σωστή πρόβλεψη των αποτελεσµάτων
ενός συνδυασµού αγώνων από διάφορα αθλήµατα. Αυτά τα αθλητικά στοιχήµατα
περιλαµβάνουν τα Propo14&7 και το Propo Goal.
Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων / υπηρεσιών ορίζεται η παροχή τυχερών παιγνιδιών. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών.
Ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, η προτεινόµενη συναλλαγή αφορά µεταβολή από
τον κοινό έλεγχο της KKCG και της EMMA Gamma επί της SAZKA Group στον αποκλειστικό έλεγχο της από την KKCG και συνεπώς δεν δηµιουργεί αύξηση οποιουδήποτε µεριδίου αγοράς.
Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, οι δραστηριότητες των
συµµετεχουσών (συµπεριλαµβανοµένων των ελεγχόµενων εταιρειών χαρτοφυλακίου
του και των εταιρειών χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από τις συµµετέχουσες) δεν
επικαλύπτονται, από οριζόντια άποψη, στην Κύπρο. Συνεπώς, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη µεταξύ των δραστηριοτήτων της KKCG και του οµίλου
SAZKA στην Κύπρο. Σηµειώνεται ότι οι µόνες δραστηριότητες της KKCG στον τοµέα
τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο πηγάζουν από τη συµµετοχή της στον όµιλο
SAZKA, µέσω της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς επίσης ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα κατά προσέγγιση µερίδια αγοράς της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο έχουν ως

ακολούθως: [90-100%] στις αριθµητικές λαχειοφόρες αγορές και [10-20%] στο αθλητικό στοίχηµα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν υφίσταται κάθετη σχέση µεταξύ των
δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών (συµπεριλαµβανοµένων των ελεγχόµενων εταιρειών χαρτοφυλακίου του και των εταιρειών χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από τις
συµµετέχουσες) 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.
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.
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