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Ηµεροµηνία απόφασης: 17 Φεβρουαρίου, 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2017, από την εταιρεία Liberty 

Mutual Group Inc. (στο εξής η «Liberty Mutual»), 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 Liberty 

Mutual θα αποκτήσει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ironshore Inc. 

(στο εξής η «Ironshore»).  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η αγοράστρια Liberty Mutual που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους των ΗΠΑ. Η Liberty Mutual παρέχει διάφορα ασφα-
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λιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και διε-

θνώς. Η επιχείρηση της Liberty Mutual χωρίζεται σε τρεις κύριες επιχειρηµατι-

κές µονάδες, ήτοι τη Liberty Mutual’s Global Consumer Markets, τη Liberty 

Mutual’s Commercial Insurance και τη Liberty Mutual’s Global Specialty. Η 

επιχειρηµατική µονάδα της Liberty Mutual’s Global Consumer Markets αποτε-

λείται από δύο τµήµατα: την U.S. Consumer Markets και την International 

Consumer Markets. Το τµήµα U.S. Consumer Markets πωλεί ασφαλιστική 

κάλυψη για αυτοκίνητα, ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και άλλα είδη ακινήτων 

και ασφαλιστική κάλυψη ατυχηµάτων σε άτοµα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Το 

τµήµα International Consumer Markets πωλεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπη-

ρεσίες κάλυψης ατυχηµάτων ακινήτων, υγείας και ασφάλισης ζωής σε άτοµα 

και επιχειρήσεις διεθνώς. Η επιχειρηµατική µονάδα της Liberty Mutual’s 

Commercial Insurance προσφέρει µια σειρά από ασφαλιστική κάλυψη ατυχη-

µάτων σε ακίνητα, οµαδικά ωφελήµατα και ασφαλιστική κάλυψη ζωής και δο-

µηµένες διευθετήσεις απαιτήσεων σε όλες τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η επιχει-

ρηµατική µονάδα της Liberty Mutual’s Global Specialty παρέχει προϊόντα και 

υπηρεσίες ειδικής, εµπορικής ασφάλισης και αντασφάλισης, συµπεριλαµβα-

νοµένων ασφάλισης ενδοχώριας ναυτιλίας και ειδικής εµπορικής ασφάλισης 

διεθνώς. 

• Η Ironshore που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους των Νήσων Καϊµάν και παρέχει διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα εµ-

πορικών ακινήτων και ατυχηµάτων στις Ηνωµένες Πολιτείες και διεθνώς. Η 

Ironshore λειτουργεί ως θυγατρική εταιρεία της Fosun International Limited, η 

οποία έχει την έδρα της στο Χονγκ Κονγκ. Η Ironshore προσφέρει ειδική ασ-

φάλιση και ασφάλιση ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων επαγγελµατικής 

και διαχειριστικής ευθύνης ακινήτων, ευθύνη στον τοµέα της υγείας, του περι-

βάλλοντος, ειδική ατυχηµάτων και κατασκευών, αεροπορίας και προϊόντων 

επιχειρηµατικού κινδύνου και ασφαλιστικής εγγύησης. Η Ironshore προσφέρει 

επίσης ασφαλιστικά προϊόντα ευθύνης χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων, ε-

παγγελµατικής αποζηµίωσης, ασφαλιστικά προϊόντα µέσων µαζικής ενηµέ-

ρωσης και τεχνολογίας, ναυτιλίας, επιχειρηµατικού κινδύνου (political risk), 

πολέµου και τροµοκρατίας, προσωπικών ατυχηµάτων και ασφάλισης ακινή-

των, καθώς και προϊόντων αντασφάλισης. Η Ironshore επίσης παρέχει κάλυ-

ψη για διάφορους εµπορικούς κινδύνους στον τοµέα γενικής εµπορικής ιδιοκ-

τησίας, ακίνητα, φιλοξενία, δήµους, κίνδυνο κατασκευαστή και στους τοµείς 

της ενέργειας. 
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Στις 30 Ιανουαρίου 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 εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 10/2/2017, 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 13 Φεβρουαρίου 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 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας Πώλησης 

και Αγοράς Μετοχών ηµεροµηνίας 5/12/2016 (στο εξής η «Συµφωνία»), µεταξύ της 

Liberty Mutual ως ο αγοραστής και της Fosun International Limited, της Mettlesome 

Investments Limited και της Mettlesome Investments (Cayman) III Limited, ως οι 

πωλητές.  

Βάσει της Συµφωνίας, η Liberty Mutual προτίθεται να αποκτήσει το 100% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Ironshore. 

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 γε-

γονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης συµπεριλαµβανο-

µένης 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 Νό-

µου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της Ironshore. 

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 των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υ-
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περβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, τα ενοποιηµένα ακαθάριστα ασφάλιστρα της Liberty Mutual, για το 

οικονοµικό έτος 2015, ανέρχονταν σε περίπου €[………]1, ενώ τα ενοποιηµένα ακα-

θάριστα ασφάλιστρα της στοχευόµενης εταιρείας Ironshore, για το έτος 2015, ανέρ-

χονταν σε περίπου €[…….]. 

Επιπρόσθετα, η Liberty Mutual διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικρά-

τειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών για το έτος 2015, περίπου 

€[……..]. Ο κύκλος εργασιών της Liberty Mutual για το 2015 στην Κυπριακή ∆ηµοκ-

ρατία πηγάζει από ασφάλιστρα ασφάλισης γενικού κλάδου και ασφάλιστρα αντασφά-

λισης. Η Iroshore δεν έχει ανεξάρτητες άδειες στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. [……]. Ο 

κύκλος εργασιών της Ironshore στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το 2015, ανήλθε σε πε-

ρίπου €[……..] και προέρχεται από ασφάλιστρα ασφάλισης γενικού κλάδου.     

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, η αγοράστρια Liberty Mutual παρέχει διάφορα 

ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην 

παροχή ασφαλιστικών προϊόντων γενικού κλάδου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και 

στην αντασφάλιση. Η στοχευόµενη Ironshore παρέχει ασφάλιση γενικού κλάδου στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία.   

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται: α) η αγορά 

                                                             
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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παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου και β) η αγορά αντασφάλισης. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επι-

χειρήσεις, η Liberty Mutual και η Ironshore επικαλύπτονται οριζόντια στον τοµέα της 

ασφάλισης γενικού κλάδου στην Κύπρο, αλλά όχι στη σχετική αγορά της αντασφάλι-

σης. Συγκεκριµένα, στην Κύπρο, το 2015, τα συνολικά ασφάλιστρα ασφάλισης γενι-

κού κλάδου της Liberty Mutual στην Κύπρο ήταν €[……..] και το µερίδιο αγοράς της 

ήταν περίπου 0-5%. Κατά το ίδιο έτος, τα συνολικά ασφάλιστρα ασφάλισης γενικού 

κλάδου της Ironshore στην Κύπρο ήταν €[……..] και το µερίδιο της ήταν επίσης αρκε-

τά κάτω από το 0-5%, ήτοι 0-5%. Ως εκ τούτου, το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των 

συµµετεχουσών στον τοµέα του γενικού κλάδου είναι περίπου 0-5%.  

Η Επιτροπή καταλήγει ότι, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις απασχολούνται µε επιχει-

ρηµατικές δραστηριότητες εντός της ίδιας αγοράς προϊόντος, εποµένως, βρίσκονται 

σε οριζόντια σχέση. Παρόλα αυτά, δυνάµει των υφισταµένων µεριδίων αγοράς τους, 

όπως παρατίθενται ανωτέρω, η συγκέντρωση δεν µπορεί να οδηγήσει στην απόκτη-

ση συνδυασµένου µεριδίου αγοράς 15% ή µεγαλύτερου και ως εκ τούτου, δεν υφίσ-

ταται επηρεαζόµενη αγορά, σύµφωνα µε το Παράρτηµα I του Νόµου.   

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 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 


