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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 35/2022 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.022.017 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της MBZ HOLDING LTD  από την Everix  Investment Limited 

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: 6 Ιουνίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2022, από την εταιρεία Everix 

Investment Limited, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Everix  

Investment Limited (στο εξής η “Everix”) θα αποκτήσει το [………]1 % του μετοχικού 

κεφαλαίου της MBZ Holding Ltd (στο εξής η “MBZ Holding” ή η “Επιχείρηση Στόχος”). 

 
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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Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει στον υφιστάμενο μέτοχο, την MBZ 

Investments Ltd (στο εξής η “MBZ Investments”).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Everix Investment Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι εταιρεία κατοχής 

μετοχών (holding company) και δεν ασκεί οποιεσδήποτε εμπορικές ή άλλες 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την προσφορά οποιωνδήποτε 

προϊόντων ή/και την παροχή οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών. Η Everix έχει 

τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 

- Panoramik Games Ltd, η οποία κατέχει μετοχές σε εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και δημοσίευση εφαρμογών 

παιγνιδιών σε κινητά. 

- Smart Project GmbH, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη της 

μάρκας προϊόντων gamedev. 

- Crazy Panda Group, η οποία είναι μία από τους κορυφαίους 

προγραμματιστές εφαρμογών σε κινητά και κοινωνικών παιγνιδιών 

στη Ρωσία. (Η απόκτηση ελέγχου της εν λόγω εταιρείας δεν έχει 

ολοκληρωθεί) 

 Η MBZ Holding Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι εταιρεία κατοχής μετοχών 

(holding company) και δεν ασκεί οποιεσδήποτε εμπορικές ή άλλες 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την προσφορά οποιωνδήποτε 

προϊόντων ή/και την παροχή οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών. Η MBZ 

Holding έχει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 

- PlayQuantum Ltd, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης 

εφαρμογών παιγνιδιών σε κινητά (mobile gaming applications) με 

εμπειρία σε παιχνίδια ρόλων και στρατηγικής με περιεχόμενο PvP και 

PvE. 

- AppQuantum Publishing Ltd, η οποία είναι εκδότης δωρεάν 

παιγνιδιών σε κινητά. Η εταιρεία υποβοηθά τους προγραμματιστές σε 

όλο τον κόσμο να επικεντρωθούν στην δημιουργία παιγνιδιών για 

κινητά. Αυτή η εταιρεία δημοσιεύει τα παιχνίδια τους και αυξάνει τα 

έσοδά τους, ώστε να μπορούν να παράγουν παγκόσμιες επιτυχίες. 
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- AdQuantum Ltd, η οποία ασχολείται με τη διαφήμιση. Παρέχει 

καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για την απόκτηση υψηλής 

ποιότητας επισκεψιμότητας και την πληρωμή χρηστών σε εφαρμογές 

για κινητά αξιοποιώντας μοντέλα συνεργασίας, διαμοιρασμού 

κερδών, στη βάση ότι δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος και ρίσκο 

οι πελάτες. 

- UAP Global LTD, η οποία είναι εκδότης εφαρμογών εκτός από 

εφαρμογές παιγνιδιού. 

Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση Στόχος στο παρόν στάδιο ανήκει αποκλειστικά 

στην MBZ Investments. 

 H MBZ Investments Ltd (Υφιστάμενος Μέτοχος) που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίαs. Η MBZ 

Investments δεν διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα άλλη από το να κατέχει 

μετοχές στην Επιχείρηση Στόχο, ούτε παρουσιάζει εισοδήματα εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο τελικός δικαιούχος της εν λόγω εταιρείας είναι ο 

PM, ο οποίος ελέγχει τις ακόλουθες εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας: 

- Mad Pixel Games Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην έκδοση 

παιγνιδιών μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές επικοινωνίας. 

- Fitingo Limited, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξή 

εφαρμογής που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ευεξίας.  

- Convert Bees Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στο μάρκετινγκ 

εφαρμογών για κινητές συσκευές επικοινωνίας.  

- Game Veterans Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στην έκδοση 

παιγνιδιών μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές επικοινωνίας. 

 

Στις 12 Απριλίου 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 δεν δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου καθότι, όπως θα αναλυθεί 

κατωτέρω, η εν λόγω συγκέντρωση δεν καθίσταται μείζονος σημασίας, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του Νόμου.  
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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 1η Ιουνίου 2022, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογημένη της γνώμη ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου. 

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 των ακόλουθων 

Συμφωνιών (i) Συμφωνία Συμμετοχής ημερομηνίας 23/12/21 για την απόκτηση του 

[………]% των μετοχών της Επιχείρησης Στόχος από την Everix μέσω της έκδοσης 

και παραχώρησης νέων μετοχών στην Everix (“Συμφωνία Απόκτησης”)  και  (ii) 

Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 23/12/21 (“Συμφωνία Μετόχων”). Με την 

ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, θα εκδοθούν και θα 

παραχωρηθούν στην Everix νέες μετοχές που θα αντιπροσωπεύουν το [………]% 

του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχος. Το 

υπόλοιπο [………]% του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει στον υφιστάμενο 

μέτοχο της. 

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 τις συμμετέχουσες, η προτεινόμενη πράξη αφορά την από κοινού 

απόκτηση ελέγχου επί της Επιχείρησης Στόχος από την Everix και τον υφιστάμενο 

μέτοχο της.  

Η Επιτροπή μελέτησε τις συμφωνίες που αφορούν την πραγματοποίηση της 

κοινοποιηθείσας πράξης στη βάση της Κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της 

Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για 

τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01), και έλαβε 

υπόψη της τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Στόχου καθώς και 

το γεγονός ότι η  Everix θα κατέχει ορισμένα δικαιώματα αρνησικυρίας στρατηγικής 

σημασίας. 
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Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Συμφωνία Απόκτηση, η Επιχείρηση Στόχος, με την 

ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, θα εκδώσει και θα διανέμει νέες 

Μετοχές στην Everix ως αποτέλεσμα της οποίας η Everix θα αποκτήσει άμεσο 

έλεγχο επί του [………]% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της 

Επιχείρησης Στόχος. Σύμφωνα με την Συμφωνία Μετόχων, όσοι από τους μετόχους 

που κατέχουν τουλάχιστον [………]% του μετοχικού κεφαλαίου της εκπροσωπούνται 

με ένα Διοικητικό Σύμβουλο στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, η 

Everix θα εκπροσωπείται με ένα μέλος και η MBZ Investments με τέσσερα μέλη. Η 

ψήφος έγκρισης του Διοικητικού Σύμβουλου της Everix είναι απαραίτητη για την 

έγκριση θεμάτων στρατηγικής σημασίας π.χ. προϋπολογισμός, όπως αυτά ορίζονται 

στη Συμφωνία Μετόχων. Ως αποτέλεσμα, η Everix και ο Υφιστάμενος Μέτοχος θα 

έχουν κοινή αποφασιστική επιρροή στη Επιχείρηση Στόχο, και ως εκ τούτου κοινό 

έλεγχο. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Απόκτησης και της Συμφωνίας Μετόχων, 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 κοινού ελέγχου 

επί της Επιχείρησης Στόχος από την Everix και τον υφιστάμενο μέτοχο. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» 

μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του 

Νόμου.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν μια επιχείρηση ελέγχει 

θυγατρικές, οι οποίες οι ίδιες έχουν δραστηριότητες που συνίστανται σε πωλήσεις 

αγαθών και υπηρεσιών (ανεξάρτητα από το εάν τέτοιες εταιρείες είναι ρυθμιζόμενες 

(regulated)/Οδηγία 2002/87/ΕΚ), ο κύκλος εργασιών αυτών των επιχειρήσεων, με 

βάση τις γεωγραφικές περιοχές όπου δημιουργείται τέτοιος κύκλος εργασιών, θα 

λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Κανονισμού 

139/2004, δηλαδή το αντίστοιχο άρθρο 4 του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Everix 

και των θυγατρικών της για το οικονομικό έτος 2021 είχε ανέλθει γύρω στα €[………]. 
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Οι θυγατρικές εταιρείες της Επιχείρησης Στόχος κατέγραψαν κύκλους εργασιών 

παγκόσμια για το έτος 2021 ύψους €[………]. Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση Στόχος 

πραγματοποιεί κύκλους εργασιών μόνο στο εξωτερικό και μόνο μέσω των 

θυγατρικών της.  

Ο Υφιστάμενος μέτοχος, MBZ Investments, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες έχει 

παγκόσμιο κύκλο εργασιών για το 2021 ύψους €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Everix διαθέτει κύκλο εργασιών στην 

Κυπριακή Δημοκρατία κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2021 μέσω των θυγατρικών 

της, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης ανήλθε στις €[………]. 

Η Επιχείρηση Στόχος δεν διαθέτει κανένα κύκλο εργασιών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία και ούτε οι θυγατρικές της δεν είχαν κανένα κύκλο εργασιών στην Κύπρο 

από τις δραστηριότητες τους στην Κύπρο κατά το 2021. 

Ο Υφιστάμενος μέτοχος, MBZ Investments, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες δεν 

διεξάγει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα από την κατοχή του μετοχικού κεφαλαίου 

του Στόχου. Τα εμπλεκόμενα μέρη διευκρίνισαν ότι οι  εταιρείες τις οποίες ελέγχει ο 

PM (ο τελικός δικαιούχος του υφιστάμενου μέτοχου), δεν πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν καθίσταται μείζονος 

σημασίας δυνάμει του άρθρου 3(2)(α)(ii) του Νόμου καθότι εκ των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων μόνο η Everix πραγματοποιεί κύκλο εργασιών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία.  

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω στοιχεία, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η υπό 

αναφορά συγκέντρωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3(2)(α) του Νόμου 

και ως εκ τούτου, δεν δύναται να θεωρηθεί ως συγκέντρωση μείζονος σημασίας. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή δεν 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 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 
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Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 3(2)(α) του Νόμου και ως εκ τούτου, δεν δύναται να θεωρηθεί ως 

συγκέντρωση μείζονος σημασίας. 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 


