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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε 

στην Επιτροπή στις 12 Ιουλίου 2022, από την εταιρεία Lloyd’s Register Group Ltd, 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 Lloyd’s Register Group Ltd 

(εφεξής η “LR”) θα αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Ensign Holdco 1 Ltd (εφεξής η «OneOcean» 

ή ο «Στόχος»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Lloyd’s Register Group Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Αγγλίας. Είναι μία παγκόσμια εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών που 

ειδικεύεται σε υπηρεσίες μηχανικής και τεχνολογίας για την ναυτιλιακή βιομηχανία. 

Ειδικότερα, οι κύριοι τομείς που δραστηριοποιείται είναι: 
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α) Υπηρεσίες ταξινόμησης (Classification services) και συμμόρφωσης στους πελάτες για τον 

σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία πλοίων σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και 

τα πρότυπα ασφάλειας· 

β) Υπηρεσίες ναυτιλιακής απόδοσης (Maritime performance services): σειρά λύσεων για 

ιδιοκτήτες, χειριστές και διαχειριστές πλοίων και στόλου για τη βελτίωση της απόδοσης, της 

αποδοτικότητας και της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των περιουσιακών τους στοιχείων·  

γ) Υπεράκτιες υπηρεσίες (Offshore services): ανεξάρτητες υπηρεσίες συμμόρφωσης 

(ταξινόμηση, πιστοποίηση, επαλήθευση (classification, certification, verification)) για τον 

σχεδιασμό, κατασκευή, ανάθεση και λειτουργία υπεράκτιων ενεργειακών περιουσιακών 

στοιχείων· και  

(δ) Ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά: σειρά ψηφιακών εργαλείων και λογισμικών ως μέρος 

της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ναυτιλιακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων της 

i4 Insight και της Hanseaticsoft.  

H LR ανήκει εξ ολοκλήρου στο Lloyd’s Register Foundation, μία πολιτικά και οικονομικά 

ανεξάρτητη παγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση που έχει ως σκοπό να συμβάλει στην 

παροχή μίας πιο ασφαλούς, βιώσιμης και ακμάζουσας οικονομίας των ωκεανών.  

 Η Ensign Holdco 1 Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Αγγλίας και Ουαλίας. Είναι ο τελικός δικαιούχος του Ομίλου OneOcean. Ο Όμιλος 

OneOcean είναι προμηθευτής λύσεων ταξιδιού για τη ναυτιλιακή βιομηχανία (voyage 

solutions for the maritime industry), ήτοι εφαρμογές λογισμικών για χρήση από ναυτιλιακούς 

πελάτες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες: 

α) Ταξιδιών (Voyage): Η κύρια λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης ταξιδιών της OneOcean 

(PassageManager και FleetManager) είναι να δημιουργεί σχέδια διέλευσης σκαφών που 

συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που χρησιμοποιούν δεδομένα πλοήγησης, λιμένος, 

παλιρροϊκά και καιρικά δεδομένα. Επιτρέπει επίσης στο προσωπικό που εδρεύει στην ξηρά 

να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τον στόλο των σκαφών τους εξ αποστάσεως, με τη 

βοήθεια δορυφορικών και επίγειων δεδομένων Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης·  

β) Υγείας, Ασφάλειας και Ποιότητας (Health, Safety and Quality) (HSQ): Το λογισμικό που 

σχετίζεται με το HSQ της OneOcean (Regs4Ships και Docmap) επιτρέπει στους χρήστες να 

αποθηκεύουν ψηφιακά, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται έγγραφα συμμόρφωσης και 

να επεξεργάζονται έγγραφα και επίσης παρέχει μία βάση δεδομένων με παρελθοντικούς, 

υφιστάμενους και αναμενόμενους ναυτιλιακούς κανονισμούς.  
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γ) Περιβαλλοντικές (Environmental): Το περιβαλλοντικό λογισμικό της OneOcean 

(EnviroManager) παρέχει επικαλύψεις χαρτών πλοήγησης περιβαλλοντικών κανονισμών για 

μία δεδομένη διαδρομή, οι οποίες επιτρέπουν στα πληρώματα πλοίων να σχεδιάζουν και να 

αναλαμβάνουν λειτουργίες που συμμορφώνονται με τις ναυτιλιακές περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις με βάση την τοποθεσία του σκάφους σε πραγματικό χρόνο. Το LogCentral είναι 

μία λύση ηλεκτρονικής αναφοράς για τήρηση αρχείων, που στοχεύει στην αντικατάσταση 

χειρόγραφων ημερολογίων σε έντυπη μορφή στα πλοία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που απαιτούνται από τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία 

(MARPOL), όπως η καταγραφή βιβλίων Αρχείου Πετρελαίου, Σκουπιδιών, Υδάτινου 

Έρματος και Ουσίες που Καταστρέφουν το Όζον· και  

δ) Χάρτες και εκδόσεις Voyage: Η OneOcean προμηθεύει επίσης ψηφιακούς χάρτες 

πλοήγησης και ψηφιακές εκδόσεις που καλύπτουν όλους τους ωκεανούς και τις θάλασσες 

στον κόσμο προσφέροντας, για παράδειγμα, πίνακες παλίρροιας, οδηγούς ουράνιας 

πλοήγησης (celestial navigation guides) και ημερολόγια θαλάσσης. 

Στις 13 Ιουλίου 2022, 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 22/07/2022, 

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 28 Ιουλίου 2022, 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 αυτήν 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 Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς 

ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2022 (εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ των Πωλητών, της LR και των Non-

Sellers Covenantors. 
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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.  

Δυνάμει της εν λόγω Συμφωνίας, η LR θα αποκτήσει ολόκληρο το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του 

Στόχου και σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας 

συναλλαγής, η LR θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο επί του Στόχου και κατ’ επέκταση του Ομίλου 

OneOcean. 

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)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την LR.  

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος σημασίας, όπως 

αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LR (συμπεριλαμβανομένων των 

θυγατρικών της) κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021 ήταν περίπου €[……..]1 και του Στόχου 

κατά τη ίδια χρονική περίοδο ήταν περίπου €[……..].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος, δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας 

άνω των €3,5 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2021, η LR 

(συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της) πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία 

συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[……..] και ο Στόχος κατά την ίδια χρονική περίοδο 

πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 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 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 

 
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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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. 

Οι δραστηριότητες της LR στην Κύπρο σχετίζονται [……..]. 

 

Οι δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο [……..]. 

Η Επιτροπή εξέτασε τις αγορές στις οποίες ενδεχομένως να προκύπτει οριζόντια, κάθετη ή γειτονική 

σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στην Κυπριακή  επικράτεια.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, 

η Επιτροπή όρισε ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών (α) την αγορά προμήθειας ναυτιλιακών 

ψηφιακών εκδόσεων και ψηφιακών χαρτών πλοήγησης και (β) την αγορά προμήθειας ναυτιλιακών 

λογισμικών. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι στην υπό εξέταση υπόθεση, για τις προαναφερθείσες σχετικές αγορές, η 

γεωγραφική αγορά είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της LR για το οικονομικό έτος 2021 

στην Κυπριακή Δημοκρατία είχε προκύψει [……..] και ο κύκλος εργασιών του Στόχου για το 

οικονομικό έτος 2021 στην Κυπριακή Δημοκρατία [……..]. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, οι δραστηριότητες της LR (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 

της) και αυτών του Στόχου (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών του), επικαλύπτονται 

οριζόντια στις αγορές προμήθειας ναυτικών ψηφιακών εκδόσεων και ψηφιακών χαρτών πλοήγησης 

και προμήθειας ναυτιλιακών λογισμικών στην Κύπρο.   

Σύμφωνα με την Κοινοποίηση, οι δραστηριότητες της LR (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών 

της) και αυτών του Στόχου, μέσω της OneOcean, επικαλύπτονται στις αγορές προμήθειας ναυτικών 

ψηφιακών εκδόσεων και ψηφιακών χαρτών πλοήγησης και προμήθειας ναυτιλιακών λογισμικών 

στην Κύπρο.   
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Ωστόσο, η LR είχε πωλήσεις περίπου [……..], σε σχέση με τις ναυτιλιακές ψηφιακές δημοσιεύσεις 

και τους ψηφιακούς χάρτες πλοήγησης κατά το 2021 και επομένως το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 

είναι [0-5%]. Ο Στόχος είχε πωλήσεις ύψους περίπου [……..] στην Κύπρο σε σχέση με ναυτιλιακές 

ψηφιακές δημοσιεύσεις και ψηφιακούς χάρτες πλοήγησης κατά το 2021 και επομένως το εκτιμώμενο 

μερίδιο αγοράς είναι περίπου [10-20%]. Επομένως, η συναλλαγή θα οδηγήσει τα εμπλεκόμενα μέρη 

να έχουν εκτιμώμενο συνολικό μερίδιο αγοράς κάτω του 15% στην αγορά για την προμήθεια 

ναυτιλιακών ψηφιακών εκδόσεων και ψηφιακών χαρτών πλοήγησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η LR είχε πωλήσεις ύψους περίπου [……..] και επομένως εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς [0-5%] και ο 

Στόχος είχε πωλήσεις ύψους περίπου [……..] και επομένως εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς [0-5%]. 

Συνεπώς, η συναλλαγή θα οδηγήσει τα Μέρη να έχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς πολύ κάτω του 

15% στην αγορά για την προμήθεια ναυτιλιακών λογισμικών στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν υφιστάμενες κάθετες σχέσεις 

μεταξύ των δραστηριοτήτων της LR (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της) και του Στόχου 

στην Κύπρο και η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε αξιοσημείωτες κάθετες σχέσεις 

μεταξύ των προαναφερθέντων στην Κύπρο.  

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από την οριζόντια επικάλυψη 

των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του 

Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν κάθετες σχέσεις από τις δραστηριότητες των εμπλεκομένων 

μερών, ούτε προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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

οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην 

αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα 

αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της 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.  

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 
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Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

  

 

 


