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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της McGraw Hill Education, Inc., από την Platinum Equity, LLC, 

μέσω της Mav Acquisition Corporation 
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κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 
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κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 21 Ιουλίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2021, από επενδυτικά ταμεία που 

ελέγχονται από την Platinum Equity, LLC (στο εξής «Platinum Equity»), σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από επενδυτικά κεφάλαια που 

ελέγχονται από  την Platinum Equity, μέσω της Mav Acquisition Corporation, 

μετοχικού κεφαλαίου της McGraw Hill Education, Inc. (στο εξής «ΜΗΕ» ή 

«Επιχείρηση Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Platinum Equity που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής. Η Platinum Equity, αποτελείται από ορισμένες οντότητες και 

επενδυτικά κεφάλαια που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται, τυγχάνουν 

διαχείρισης και/ή συμβουλών (συμπεριλαμβανομένου δια μέσου 

διαμεσολαβητών ιθυνουσών οντοτήτων) από την ίδια.  

Η Platinum Equity ειδικεύεται στη συγχώνευση, απόκτηση και διεξαγωγή 

των εργασιών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες και λύσεις προς 

πελάτες σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, 

μεταφορικών λύσεων (logistics), υπηρεσιών μετάλλων, παρασκευών και 

διανομών. 

Η Platinum Equity τυπικά εμπλέκεται σε λειτουργικές αναδιαρθρώσεις των 

εταιρειών που αποκτά, με στόχο την βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης 

και αναπροσανατολισμό της επιχείρησης προς ικανοποίηση της 

πελατειακής ζήτησης σε αγορές που αλλάζουν. Ακολούθως της περιόδου 

μετάβασης και αναδιάρθρωσης, οι εταιρείες της Platinum Equity 

αναμένονται να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, με τη 

διοίκηση της εταιρείας να ευθύνεται για τη καθημερινή διεύθυνση της 

επιχείρησης. 

Η Mav Acquisition Corporation που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α και 

είναι εταιρεία ειδικού σκοπού που χρησιμοποιείται για την 

πραγματοποίηση της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης. 

2. Η McGraw-Hill Education, Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Η.Π.Α. Η εν 

λόγω είναι πάροχος μαθησιακών λύσεων που επικεντρώνονται στο 

αποτέλεσμα, παρέχοντας επιμελημένο περιεχόμενο και ψηφιακά 

μαθησιακά εργαλεία και πλατφόρμες σε μαθητές στις αίθουσες 

διδασκόντων στην ανώτερη εκπαίδευση, και από προ-νηπιαγωγική 

εκπαίδευση μέχρι την τελική τάξη της μέσης εκπαίδευσης, καθώς και σε 
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μια ευρεία ποικιλία ακαδημαϊκών ινστιτούτων, επαγγελματιών και 

εταιρειών. 

Την 1η Ιουλίου 2021, 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 9 Ιουλίου 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 15 Ιουλίου 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Αξιών (Securities Purchase Agreement) (στο εξής η «Συμφωνία»)  ημερομηνίας 14 

Ιουνίου 2021 που συνείφθηκε μεταξύ των AP Georgia Holdings, L.P., Apollo Co-

Investors (MHE), L.P.,  και άλλων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της Συμφωνίας 

(οι Πωλητές), την ΜΗΕ (ο Στόχος) και την Mav Acquisition Corporation (η 

Αγοράστρια).  

Βάσει της Συμφωνίας, η Mav Acquisition Corporation, θα αγοράσει, αποκτήσει και 

αποδεχθεί από έκαστο εκ των Πωλητών, όλα τα δικαιώματα, τίτλο και συμφέρον 

τέτοιου Πωλητή στις αξίες που ο κάθε Πωλητής κατέχει στην MHE και έκαστος εκ των 

Πωλητών θα πωλήσει, μεταφέρει, εκχωρήσει και μεταβιβάσει τις αξίες που αυτός 

κατέχει στην MHE προς την Mav Acquisition Corporation, ελεύθερες από 

οποιαδήποτε επίσχεση (εκτός από επισχέσεις που δημιουργούνται από την Mav 

Acquisition Corporation ή περιορισμούς επί των μεταβιβάσεων που απορρέουν από 

εφαρμοστέα νομοθεσία περί αξιών (η «Πώληση»).  
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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.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης η Συναλλαγή έχει ως τελικό της 

αποτέλεσμα την απόκτηση έμμεσου αποκλειστικού ελέγχου της MHE από επενδυτικά 

ταμεία που ελέγχονται από την Platinum Equity. 

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 και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της ΜΗΕ, σε αποκλειστικό έλεγχο του από την Platinum Equity. 

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 για το οικονομικό έτος 

2019 της Platinum Equity ανήλθε γύρω στα €[………]1 . Ο κύκλος εργασιών της ΜΗΕ 

για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 ανήλθε στα 

€[………]. Η Mav Acquisition Corporation δεν έχει δικό της κύκλο εργασιών. 

Ο κύκλος εργασιών της Platinum Equity και των εταιρειών που ελέγχονται από αυτήν 

στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε γύρω στα €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών της ΜΗΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος που 

ολοκληρώθηκε στις 31η Μαρτίου 2021, ανήλθε γύρω στις €[………]. 

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 συμβατότητας 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. 

Η MHE δραστηριοποιείται στην παροχή μαθησιακών λύσεων που επικεντρώνονται 

στο αποτέλεσμα, παρέχοντας επιμελημένο περιεχόμενο και ψηφιακά μαθησιακά 

εργαλεία και πλατφόρμες σε μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 

Η Platinum Equity μέσω των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της δραστηριοποιείται σε 

ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, μεταφορικών λύσεων (logistics), υπηρεσιών 

μετάλλων, παρασκευών και διανομών. 

 

H MHE δραστηριοποιείται στην Κύπρο με πωλήσεις (i) εκπαιδευτικών βιβλίων και (ii) 

ακαδημαϊκών και επαγγελματικών βιβλίων.  Όλα τα βιβλία τα οποία πωλούνται από 

την ΜΗΕ στην Κύπρο είναι στην αγγλική γλώσσα και όλα αποτελούν τίτλους τους 

οποίους η ΜΗΕ εκδίδει η ίδια. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι (α) η πώληση 

εκπαιδευτικών βιβλίων (συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών) και (β) η πώληση 

ακαδημαϊκών και επαγγελματικών βιβλίων (συμπεριλαμβανομένων και των 

ψηφιακών. Η γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι 

η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Platinum Equity και οι εταιρείες του 

χαρτοφυλακίου της δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές από αυτήν που 

δραστηριοποιείται η MHE στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κύκλος εργασιών της MHE 

στην Κύπρο προέρχεται από την πώληση εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών βιβλίων τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη των 

δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων μερών. 
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Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι  δεν προκύπτει κάθετα επηρεαζόμενη 

αγορά στην Κύπρο από τη συναλλαγή στον τομέα των εκπαιδευτικών ή άλλων 

εκδόσεων, καθότι δεν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα του εμπορίου. Ως 

εκ τούτου, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν έχουν δυνητική σχέση προμηθευτή ή 

πελάτη η μία με την άλλη. 

Επιπρόσθετα δεν προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σημαντικές συνέπειες η παρούσα 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 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


