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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 5/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.46 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη doValue 

S.p.A. της πλατφόρμας διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων και 

ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus και Agi-Cypre Ermis 

Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 24 Ιανουαρίου 2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 30 Οκτωβρίου 2019, από την εταιρεία doValue 

S.p.A. (εφεξής η «doValue»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από τη doValue της πλατφόρμας 

διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις 

Alpha Bank Cyprus (εφεξής η «Alpha Bank») και Agi-Cypre Ermis Ltd (εφεξής η «Agi-

Cypre»).   
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η doValue S.p.A. (προηγουμένως η doBank S.p.A), που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ιταλίας. Η doValue είναι 

συνδεδεμένη οντότητα της SoftBank Group Corp., μια ιαπωνική πολυεθνική 

ιθύνουσα εταιρεία που εδρεύει στην Ιαπωνία και είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών του Τόκυο (στο εξής η «SoftBank Group»). Η SoftBank 

Group είναι ιθύνουσα εταιρεία ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου θυγατρικών και 

συνδεδεμένων εταιρειών που ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με προηγμένες 

τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες διαδικτύου, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet 

of Things), τη ρομποτική και καθαρή ενεργειακή τεχνολογία. 

Η doValue δραστηριοποιείται στη διαχείριση μη- εξυπηρετούμενων δανείων εκ 

μέρους τραπεζών και επενδυτών και βρίσκεται ανάμεσα στους κύριους παίκτες 

στην Νότια Ευρώπη.  

Για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής, η doValue θα συστήσει μια νέα 

ιδιωτική κυπριακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, (στο εξής η «doValue 

Cyprus»),  στην οποία το [………]1. Σημειώνεται ότι η doValue Cyprus θα 

αντικαταστήσει την doValue ως Αγοραστή υπό τη Συμφωνία Πώλησης 

Επιχείρησης (Sale of Business Agreement) (στο εξής η «SBA»), δια μέσου 

εκχώρησης υπό τον όρο 21 (Assignments) της SBA.  

Σημειώνεται επίσης ότι η doValue Cyprus θα έχει δικό της Διοικητικό 

Συμβούλιο και θα είναι ξεχωριστό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Altamira 

Cyprus, η οποία όπως αναφέρεται πιο πάνω δραστηριοποιείται στην αγορά 

διαχείρισης ΜΕΔ. 

 H Alpha Bank Cyprus Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Δημοκρατίας (στο εξής η «Alpha Bank»). H Alpha Bank 

είναι πιστωτικό ίδρυμα, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 

(στο εξής η «ΚΤΚ»), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου 66(I) του 1997, όπως τροποποιήθηκε.  

 
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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Η Alpha Bank είναι ο πωλητής στην παρούσα συναλλαγή και επέλεξε την 

doValue ως αγοραστή της επιχείρησης στόχου δια μέσου ανταγωνιστικής 

διαδικασίας. 

Η Alpha Bank A.E., ελληνική εταιρεία, κατέχει άμεσα και έμμεσα το 100% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. Ο Όμιλος Alpha Bank έχει παρουσία σε 

Αλβανία, Κύπρο, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας ένα ευρύ 

φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών. 

 Η Agi-Cypre Ermis Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Δημοκρατίας (στο εξής η «Ermis», και από κοινού με την 

Alpha Bank, οι «Πωλητές»). Η Ermis δραστηριοποιείται στην κατοχή και 

ανάκτηση τοκοφόρων δανείων εισπρακτέων. 

H Alpha Bank A.E. κατέχει άμεσα και έμμεσα το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Ermis. Η Alpha Bank A.E. κατέχει επίσης άμεσα και έμμεσα 

την Umera Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Δημοκρατίας (στο εξής η «Umera»). 

H Alpha Bank συμβλήθηκε σε [………] με έκαστη εκ των Ermis και Umera 

αντίστοιχα, σύμφωνα με τους όρους των οποίων: 

[………] 

 Η επιχείρηση στόχος στην παρούσα συναλλαγή που είναι η επιχείρηση που 

αποτελείται από την πλατφόρμα εξυπηρέτησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων 

(στο εξής τα «ΜΕΔ») και διαχείρισης ακινήτων (στο εξής «REO»), η οποία 

πλατφόρμα τελεί σήμερα υπό τον έλεγχο των Alpha Bank και Ermis (στο εξής 

ο «Στόχος»). Συγκεκριμένα, ο Στόχος είναι μια εσωτερική μονάδα 

εξυπηρέτησης (in-house servicing unit) της Alpha Bank, η οποία εξυπηρετεί 

ΜΕΔ και διαχειρίζεται REO που κατέχονται από την Alpha Bank.  

Στις 4 Νοεμβρίου 2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 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 
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ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 2020, 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 περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος») 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 

Επιχείρησης (SBA) ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ των doValue S.p.A., 

Alpha Bank Cyprus Limited και Agi-Cypre Ermis Limited. Σημαντική επίσης είναι και η 

Συμφωνία Εξυπηρέτησης Δανείων (Loan Servicing Agreement) (στο εξής η «SLA») η 

οποία θα υπογραφεί μεταξύ των Alpha Bank και doValue Cyprus με την ολοκλήρωση 

της SBA. 

Ο Στόχος είναι μια επιχείρηση, η οποία επί του παρόντος διεξάγεται εσωτερικά από 

την Alpha Bank και την Ermis, η οποία τελεί υπό απόκτηση από την doValue. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης η doValue, η οποία συμβλήθηκε στην SBA 

με τις Alpha και Ermis θα εκχωρήσει, υπό τον Όρο 21 (Clause 21 -Assignments) της 

SBA το στόχο, προς την doValue Cyprus, μια νέα οντότητα η οποία θα συσταθεί στην 

Κύπρο και στην οποία το [………]. Επομένως, ο Στόχος θα μεταβιβαστεί στην 

doValue Cyprus (που τελικώς ελέγχεται από την doValue). 

Κατά την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, η doValue Cyprus θα [………] 

όπως αυτά καταγράφονται στη SBA. 

Με δεδομένο ότι, ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο επί των συναλλαγών και/ ή πράξεων που 

επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στη δομή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, η Επιτροπή 

πρέπει να εκτιμήσει κατά πόσο η γνωστοποιηθείσα πράξη εμπίπτει στην έννοια της 

συγκέντρωσης, ως η έννοια αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία που έχει λάβει 

από την doValue S.p.A. και έλαβε υπόψη της τους όρους των δύο Συμφωνιών SLA 

και SBA, σημειώνει τα εξής:  
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Η Επιτροπή καταρχάς υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος σύμφωνα με το Νόμο απορρέει 

από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε σε 

συνδυασμό με άλλα, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών πραγματικών ή νομικών 

περιστάσεων, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ιδίως από (α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας 

επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ή/και (β) 

δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της 

σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την doValue: 

Η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει – και δεν θα μπορούσε να οδηγήσει – σε οποιαδήποτε 

αλλαγή ιδιοκτησίας επί των ΜΕΔ ή των REOs.  Η doValue Cyprus απλά θα παρέχει 

την εξυπηρέτηση των ΜΕΔ και τη διαχείριση των REO προς την Alpha Bank υπό 

τους όρους της SLA, δια μέσου των περιουσιακών στοιχείων και των 

Εργοδοτουμένων που θα μεταφερθούν προς αυτήν υπό τους όρους της SBA 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της Εξυπηρέτησης. 

 

Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, αναφέρουν σε σχέση με την πιθανότητα η συναλλαγή 

να αποτελεί μια εξωτερική ανάθεση / εξοπορισμό (outsourcing), ότι θα μπορούσε να 

αντλήσει έρεισμα και από το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα πιστωτικά ιδρύματα 

και συγκεκριμένα πτυχές που αφορούν την εξωτερική ανάθεση και τη διαχείριση 

καθυστερήσεων. 

 

Το πλαίσιο που εφαρμόζει στα πιστωτικά ιδρύματα – στην παρούσα περίπτωση την 

Alpha Bank – αποτελείται από τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο του 

1997, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος») και 

δευτερογενή νομοθεσία που εκδόθηκε από την ΚΤΚ, δυνάμει των προνοιών του 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, την Οδηγία για 

τη Διαχείριση Καθυστερήσεων του 2015 (στο εξής η «Οδηγία Καθυστερήσεων») και 

την Οδηγία σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διοίκησης του 2014 (στο εξής 

η «Οδηγία Διακυβέρνησης»).  

 

Συγκεκριμένα: 

(α) η Οδηγία Διακυβέρνησης, υπό το άρθρο 63(4), απαιτεί όπως τα πιστωτικά 

ιδρύματα «θεσπίζουν κατάλληλα συστήματα για την αποτελεσματική 

διαχείριση των πιστωτικών διευκολύνσεων σε καθυστέρηση και τη διεξαγωγή 
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των εφικτής και βιώσιμης αναδιάρθρωσης του χρέους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της [Οδηγίας Καθυστερήσεων]», 

 

(β) όπως προνοεί η Οδηγία Καθυστερήσεων υπό το άρθρο 3, ο σκοπός της είναι 

η εφαρμογή από τα πιστωτικά ιδρύματα «αποδοτικών και αποτελεσματικών 

στρατηγικών, πολιτικών, δομών, διαδικασιών και μηχανισμών για τη 

διαχείριση καθυστερήσεων και την επίτευξη δίκαιων και βιώσιμων 

αναδιαρθρώσεων των χορηγήσεων των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες, 

 

(γ) η εξωτερική ανάθεση προβλέπεται υπό το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα 

πιστωτικά ιδρύματα – συγκεκριμένα, η Οδηγία Διακυβέρνησης παραθέτει τις 

βασικές αρχές της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) υπό το Μέρος ΙΙΙ του 

Παραρτήματος 2 και προνοεί, υπό την παράγραφο (3) αυτού, πως «το ίδρυμα 

θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ανάθεση εργασιών δεν μειώνει την ικανότητα 

του να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τους πελάτες του και επομένως 

δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του πελάτη έναντι του ιδρύματος, 

συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητα του πελάτη για αποζημίωση». 

 

Τα ανωτέρω αποτελούν ρυθμιστικές υποχρεώσεις που εφαρμόζουν στα πιστωτικά 

ιδρύματα.  Αυτές τις υποχρεώσεις δεν δύνανται τα πιστωτικά ιδρύματα να τις 

αποποιηθούν ή να τις εκχωρήσουν σε άλλο μέρος και παραμένουν άμεσα υπόλογα 

για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις αυτές καθ’ όλους τους χρόνους. 

 

Η συναλλαγή αφορά ουσιαστικά την παροχή, από την doValue προς την Alpha Bank, 

των υπηρεσιών που θα καταστήσουν δυνατή την συμμόρφωση της Alpha Bank με τις 

υποχρεώσεις της υπό το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει στα 

πιστωτικά ιδρύματα.  Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η συναλλαγή δεν επηρεάζει την 

ευθύνη της Alpha Bank ως προς την εκπλήρωση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων 

της, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΔ και τη 

διεξαγωγή εφικτής και βιώσιμης αναδιάρθρωσης των ΜΕΔ.   

 

Ως εκ τούτου, η Alpha Bank παραμένει ο πιστωτής υπό τα ΜΕΔ και διατηρεί πλήρως 

την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις υπό το εφαρμοστέο 

πλαίσιο σε σχέση με τη διαχείριση και την αναδιάρθρωση των ΜΕΔ.  Ο ρόλος της 

doValue θα είναι να παρέχει την Εξυπηρέτηση που θα επιτρέψει στην Alpha Bank να 
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διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ΜΕΔ και να διεξάγει την εφικτή και βιώσιμη 

αναδιάρθρωσή τους. 

 

Η Επιτροπή συγκέντρωσει κάτωθι του λόγους ως αυτοί καταγράφονται στην 

κοινοποίηση, για τους οποίους ενδέχεται η εν λόγω συναλλαγή να είναι συμφωνία 

εξωτερικής ανάθεσης και όχι συγκέντρωση: 

 

(i) Μη παρουσία στην αγορά:  

Ως η παράγραφος 27 της Κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέματα 

δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (στο εξής η «Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση») : 

 

«Αν τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού δεν επιτρέπουν στον αγοραστή 

τουλάχιστον να αποκτήσει παρουσία στην αγορά, είναι πιθανόν ότι θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για την παροχή υπηρεσιών στον εξωποριζόμενο πελάτη. Στην 

περίπτωση αυτή, η πράξη δεν θα έχει ως αποτέλεσμα μόνιμη μεταβολή στη 

διάρθρωση της αγοράς και η σύμβαση εξωπορισμού είναι και πάλι ανάλογη με μια 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Η πράξη δεν θα αποτελεί συγκέντρωση.» 

 

Στην παρούσα περίπτωση, τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται προς την 

doValue Cyprus αμιγώς για να καταστήσουν δυνατή την παροχή των υπηρεσιών της 

doValue Cyprus προς την Alpha Bank υπό την SLA.  Ο Στόχος δεν αποκτάται από 

την doValue για να αναπτύξει μια παρουσία στην αγορά, ούτε θα ήταν δυνατόν να 

αναπτυχθεί τέτοια παρουσία βάσει του Στόχου, που αποτελείται από τα βασικά 

εργαλεία που θα επιτρέψουν στην doValue Cyprus μόνο να παράσχει την 

Εξυπηρέτηση προς την Alpha Bank ([………]).  

 

[………], τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται υπό τον Στόχο ενδέχεται να 

μην επέτρεπαν στην doValue Cyprus να αναπτύξει παρουσία στην αγορά. 

 

Ο όλος σκοπός της συναλλαγής σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, είναι η 

εγκαθίδρυση ρυθμίσεων υπό τις οποίες μια δραστηριότητα η οποία σήμερα 

διεξάγεται εσωτερικώς (in-house), ήτοι η Εξυπηρέτηση, να διεξάγεται πλέον από την 

doValue Cyprus υπό τους όρους της SLA.  Όπως αναφέρουν οι συμμετέχουσες, η 

Συμφωνία έχει συνομολογηθεί ούτως ώστε η doValue Cyprus να αποκτήσει τα μέσα 

για τη διεξαγωγή της Εξυπηρέτησης – όχι για τον σκοπό να διεξαγάγει η doValue 

Cyprus μια επιχείρηση με παρουσία στην αγορά, αλλά αποκλειστικά για παροχή 
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υπηρεσιών προς την Alpha Bank (ή την Alpha CyCAC). Η doValue Cyprus δεν θα 

συμμετάσχει ως παίκτης στην αγορά για την εξυπηρέτηση μη-εξυπηρετούμενων 

δανείων και τη διαχείριση ακινήτων.  

 

(ii) Δυνατότητα επαναγοράς του Στόχου:   

 
Η Alpha Bank, όπως αναφέρεται και στη SBA στους όρους 13.1 και 13.2, θα είναι σε 

θέση να επαναποκτήσει τον Στόχο από την doValue κατά τον τερματισμό της SLA, 

έναντι [………] (στο εξής η «Επαναγορά»). 

 

Η Επαναγορά θα λάβει χώρα [………]. 

 

Ο όρος 13 της SBA προνοεί για τις ρυθμίσεις που αφορούν την Επαναγορά, υπό τις 

οποίες η Alpha Bank θα αγοράσει πίσω από την doValue τον [………]. 

 

(iii) Η Alpha Bank παραμένει ο πιστωτής υπό τα ΜΕΔ:  

 

Η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει – και δεν θα μπορούσε να οδηγήσει – σε οποιαδήποτε 

αλλαγή ιδιοκτησίας επί των ΜΕΔ ή των REOs αφού η Συναλλαγή δεν είναι 

διευθέτηση που ρυθμίζεται δυνάμει των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας 

Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015, όπως 

τροποποιήθηκε, καθώς δεν περιλαμβάνει μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων σε σχέση με ΜΕΔ από την Alpha Bank προς άλλο μέρος.  

Η doValue Cyprus απλά θα παρέχει την εξυπηρέτηση των ΜΕΔ και τη διαχείριση των 

REO προς την Alpha Bank υπό τους όρους της SLA, δια μέσου των περιουσιακών 

στοιχείων και των Εργοδοτουμένων που θα μεταφερθούν προς αυτήν υπό τους 

όρους της SBA αποκλειστικά για τους σκοπούς της Εξυπηρέτησης. 

 

(iv) Η Alpha Bank παραμένει υπεύθυνη υπό τον νόμο για την διαχείριση 

των ΜΕΔ:  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις της Alpha 

Bank παραμένουν ανέπαφες ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΔ και 

την αναδιάρθρωσή τους, ως αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από την Οδηγία 

Καθυστερήσεων και την Οδηγία Διακυβέρνησης. 
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(v) Οι τελικές αποφάσεις παίρνονται από την Alpha Bank 

 

Σύμφωνα με τον Παράρτημα 6 της SLA, υπάρχουν [………] Επιτροπές: [………]. 

 

(vi) Η doValue θα παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά προς την Alpha Bank 

 

Ως η παράγραφος (25) της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης: 

«Οι συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης μπορεί να έχουν διάφορες μορφές· κοινό 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι ο εξωτερικός συνεργάτης στον οποίο ανατίθεται η 

παροχή υπηρεσίας θα παράσχει στον πελάτη τις υπηρεσίες εκείνες τις οποίες ο 

τελευταίος πραγματοποιούσε προηγουμένως εντός της επιχείρησής του». 

 

Όπως επιβεβαιώνει η ίδια η doValue, υπό την παρούσα δομή της συναλλαγής, η 

doValue Cyprus δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες της προς οποιαδήποτε τρίτα μέρη 

σε οποιοδήποτε σημείο στο μέλλον, και θα εγκαθιδρυθεί μόνο για να παράσχει την 

Εξυπηρέτηση. 

 

(vii) [………] 

 

Ως αναφέρεται στα άρθρα 13.2 και 13.3 της SBA, [………]. 

 

(viii) Ο τερματισμός της SLA δύναται να λάβει χώρα [………] 

 

Ο όρος 33.5 της SLA προνοεί τα ακόλουθα: 

 

“[………].” 

 

Ως εκ τούτου, η SLA μπορεί να τερματιστεί από την [………].   

 

Κατά τον τερματισμό της SLA, η Επαναγορά θα καταστεί δυνατή, ήτοι η  Alpha Bank 

θα δύναται να αποκτήσει τον Στόχο πίσω από την doValue, με πληρωμή ενός ποσού 

[………], ως παραθέτεται ανωτέρω. 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός δυνατότητας επαναγοράς του Στόχου, 

το ότι η Alpha Bank παραμένει ο πιστωτής επί των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 

και REOs,  η Alpha Bank παραμένει υπεύθυνη υπό τον νόμο για την διαχείριση των 
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ΜΕΔ, οι τελικές αποφάσεις παίρνονται από την Alpha Bank, η doValue θα παρέχει 

υπηρεσίες αποκλειστικά προς την Alpha Bank, [………], ο τερματισμός της SLA 

δύναται να λάβει χώρα [………] αλλά κυρίως το ότι η doValue δεν θα έχει παρουσία 

στην αγορά και η SLA [………], καταλήγει ότι δεν φαίνεται να προκύπτει μόνιμη 

μεταβολή του ελέγχου είτε (i) από συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουμένως 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων, ή (ii) από απόκτηση από ένα 

ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση, ή από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά τίτλων ή στοιχείων του 

ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, του ελέγχου του συνόλου ή τμημάτων 

μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων αλλά ούτε πρόκειται για δημιουργία κοινής 

επιχείρησης, η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης 

οικονομικής οντότητας. 

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο σε αυτό το σημείο να επισημάνει τις διαφορές μεταξύ 

άλλων υποθέσεων, οι οποίες κρίθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια που επιβάλλει η σχετική 

εθνική ή κοινοτική νομοθεσία για κοινοποίησή τους, σε αντίθεση με την παρούσα 

υπόθεση. 

Στην υπόθεση Kalisee Ltd/ Hellenic Bank Public Company Ltd/APS Recovery Cyprus 

Ltd, η υπό εξέταση πράξη συνιστούσε συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(β) του Νόµου, καθότι η νέα εταιρεία, µε την ολοκλήρωση της πράξης, θα 

αποτελούσε κοινή επιχείρηση η οποία ελεγχόταν από τις εταιρείες Ελληνική Τράπεζα 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ και APS Recovery Cyprus Ltd, που θα εκπλήρωνε µόνιµα όλες 

τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας. Στην εν λόγω υπόθεση, οι 

εταιρείες Ελληνική Τράπεζα και APS Cyprus θα αποκτούσαν το 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου της κοινής επιχείρησης και στη συνέχεια η εν λόγω επιχείρηση θα 

αποκτούσε την επιχείρηση (α) διαχείρισης και ανάκτησης μη εξυπηρετούντων δανείων 

και (β) διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αποκτηθείσας μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή 

πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια, 

της Ελληνικής Τράπεζας. 

Στην υπόθεση Apollo/ Bank of Cyprus, η Επιτροπή κατέληξε ότι η υπό εξέταση πράξη 

συνιστούσε συγκέντρωση υπό την έννοια των άρθρων 6(1)(α)(ii) και 7 του Νόμου, 

εφόσον θα επέφερε αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της CYCMC I Limited η οποία 

θα κατείχε το Χαρτοφυλάκιο Στόχος, από την AEPF III 34 S.a.r.l. Στην υπόθεση αυτή, 

η Τράπεζα Κύπρου μεταβίβασε ΜΕΔ και REO στη CYCMC I Limited, της οποίας στη 
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συνέχεια απέκτησε το μετοχικό της κεφάλαιο η AEPF III 34 S.a.r.l. και δεν συμμετέχει 

στις διεργασίες ως θα πράττει η Alpha μέσω των διαφόρων Committees. 

Αναφορικά με την υπόθεση APOLLO MANAGEMENT / CYPRUS COOPERATIVE 

BANK / ALTAMIRA CYPRUS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως αναφέρει η Απόφαση: 

“(9) Therefore, the transaction involves the acquisition of joint control of the newly 

created full-functional JV Altamira Cyprus by Apollo and CCB within the meaning of 

Article 3(1)(b) of the Merger Regulation.” 

Σημειώνεται ότι η Altamira έχει παρουσία στην αγορά, έχει δικό της προσωπικό, 

εξυπηρετεί τρίτες επιχειρήσεις, είναι στον ανταγωνισμό, λαμβάνει μέρος σε 

μειοδοτικούς διαγωνισμούς και σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το 

[………]% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών σε τρίτες 

εταιρείες άρα πρόκειται για μια αυτόνομη οντότητα με παρουσία στην αγορά και έτσι η 

πιο πάνω πράξη αποτελούσε συγκέντρωση σύμφωνα με τον Νόμο. 

Σε αντίθεση, στην παρούσα συναλλαγή η Alpha Bank, διατηρεί πλήρη έλεγχο των 

ΜΕΔ και των ακινήτων τα οποία τα καλύπτουν και αυτή θα παίρνει τις τελικές 

αποφάσεις, και η ιδιοκτησία των ακινήτων ανήκουν και μετά την ολοκλήρωση της 

συγκέντρωσης στο Τραπεζικό ίδρυμα (Alpha Bank), ενώ η doVolue δεν θα έχει 

οποιαδήποτε παρουσία στην αγορά από μόνη της αλλά παρά μόνο θα εξυπηρετεί την 

Alpha Bank. 

H Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, καταλήγει ότι η εν λόγω πράξη 

δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6 του Νόμου άρα δεν χρήζει περαιτέρω εξέτασης. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης δεν εμπίπτει στην 

έννοια της συγκέντρωσης. 

 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


