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         Απόφαση  ΕΠΑ: 6/2018 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.018.03 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης 

από τις Amathus Public Ltd και Kanika Group Ltd, η οποία θα αναλάβει µε την 

Kanika Hotels Ltd από κοινού το ξενοδοχείο AMAVI HOTEL 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα Ελένη Καραολή,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 26 Φεβρουαρίου, 2018                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Ιανουαρίου 2018, από τις εταιρείες Amathus 

Public Limited (στο εξής η «Amathus») και Kanika Group Limited (στο εξής η «Kanika 

Group»), 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 οι εταιρείες 

Amathus και Kanika Group θα αποκτήσουν τον από κοινού έλεγχο της εταιρείας 

Hortitsa Trading Limited (στο εξής η «Hortitsa»), η οποία, µέσω της Somerstown 

Trading Limited (στο εξής η «Somerstown»), θα αναλάβει µε την Kanika Hotels Ltd 



(στο εξής η «Kanika Hotels») από κοινού τη διαχείριση του υπό ανέγερση 

ξενοδοχείου Amavi Hotel. 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Amathus Public Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµα-

τιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες του οµίλου Amathus επι-

κεντρώνονται στον ταξιδιωτικό και στον τουριστικό τοµέα.  

• Η Kanika Group Ltd που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα 

µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι µητρική 

και η µόνη της δραστηριότητα είναι οι επενδύσεις σε άλλες εταιρείες. Οι κύριες 

ασχολίες των θυγατρικών εταιρειών πού ελέγχει άµεσα η Kanika Group αφο-

ρούν τη διαχείριση ξενοδοχείων µέσω ιδιοκτησίας ή ενοικίασης, την αξιοποίη-

ση γης (Property Development), τη διαχείριση ακίνητων εκ µέρους πελατών 

(Property management) και τις ενοικιάσεις ιδιοκτήτων γραφειακών συγκροτη-

µάτων. Η Kanika Hotels Limited (στο εξής η «Kanika Hotels»), είναι εταιρεία 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

αποτελεί θυγατρική της Kanika Group και διευθύνει επί καθηµερινής βάσης τα 

ξενοδοχεία (i) Alexander The Great Beach Hotel, ξενοδοχείο 4* στην Πάφο, και 

(ii) Elias Beach Hotel, ξενοδοχείο 4* στην Λεµεσό, τα οποία ενοικιάζει από τρί-

τους. 

• Η Hortitsa Trading Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα 

µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η Hortitsa είναι εταιρεία κατοχής 

επενδύσεων και συγκεκριµένα ιδιοκτήτρια της Somerstown Trading Limited, η 

οποία κατέχει τη µίσθωση του τεµαχίου γης επί του οποίου θα ανεγερθεί το ξε-

νοδοχείο/επιχείρηση στόχος. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Kanika Group. 

• Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελεί το υπό ανέγερση ξενοδοχειακό 

συγκρότηµα πέντε αστέρων (5*) Amavi Hotel, στην επαρχία Πάφου που θα δι-

αθέτει 155 πολυτελή δωµάτια και σουίτες. 

Στις 24 Ιανουαρίου 2018, 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 23 Φεβρουαρίου 2018, 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 23 Φεβρουαρίου 2018, 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση των ακόλουθων Συµφωνι-

ών: 

i. Συµφωνία Επένδυσης και Μετόχων («Investment and Shareholders 

Agreement») ηµεροµηνίας 22/12/2017, µεταξύ των εταιρειών Amathus, Kanika 

Group και Hortitsa Trading Limited (στο εξής η «Συµφωνία Μετόχων ηµεροµηνίας 

22/12/2017»). Η εν λόγω συµφωνία αφορά την έκδοση νέου κεφαλαίου της Hortitsa  

και καθορίζει τη σχέση µεταξύ των µετόχων της.  

ii. Συµφωνία ∆ιαχείρισης (Management Agreement) µεταξύ των εταιρειών 

Kanika Hotels και Somerstown Trading Limited ηµεροµηνίας 18/1/2018 (στο εξής η 

«Συµφωνία ∆ιαχείρισης ηµεροµηνίας 18/1/2018»), αναφορικά µε το υπό ανέγερση 

ξενοδοχείο µε την ονοµασία Amavi Hotel.  

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-

µένων των δύο Συµφωνιών, 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)(β) του 

Νόµου, καθότι η Amathus και η Kanika Group θα δηµιουργήσουν µια λειτουργικά αυ-

τόνοµη κοινή επιχείρηση (full function joint venture), τη Hortitsa, στην οποία ανήκει το 

µετοχικό κεφάλαιο της Somerstown, που κατέχει τη µίσθωση του τεµαχίου γης επί 

του οποίου θα ανεγερθεί το ξενοδοχείο Amavi Hotel.  

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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



Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο ενοποιηµένος συνολικός 

κύκλος εργασιών για το οικονοµικό έτος 2016, της Amathus ανήλθε περίπου στα 

€[………]1, ενώ ο ενοποιηµένος συνολικός κύκλος εργασιών της Kanika Group, για το 

ίδιο έτος, ανήλθε στα €[………].  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συµµετέχουσες επιχει-

ρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας άνω των 

€3,5 εκατοµµυρίων. Συγκεκριµένα, για το 2016, ο κύκλος εργασιών της Amathus 

στην Κύπρο ανήλθε περίπου στα €[………], ενώ της Kanika Group ο πιο πάνω συ-

νολικός κύκλος εργασιών ύψους €[………] αφορά εµπορικές δραστηριότητες στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία.    

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισ-

µού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συµβατότητας µια 

συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρ-

θρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του ανταγωνισµού στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιο-

υργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους κρι-

τήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς αξιο-

λόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του αν-

ταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγρα-

φικής αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, οι δραστηριότητες των συµµετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων αφορούν την αγορά λειτουργίας και διαχείρισης ξενοδο-

χείων.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέν-

τρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά τη διαχείριση και τη λειτουργία 

ξενοδοχείων τεσσάρων (4*) και πέντε (5*) αστέρων.  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κα-

τέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται οι επαρχίες Πάφου και Λεµεσού για την 

υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας. 

                                                             
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 [....]. 

 



Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, η Amathus έχει κοινό 

έλεγχο µαζί µε τη Kanika Group του πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείου Olympic Lagoon 

Paphos και του υπό ανέγερση πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείου Amavi Hotel στην 

Πάφο, καθώς και ενός πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείου στη Λεµεσό. Η Kanika Group 

έχει κοινό έλεγχο µαζί µε τη Amathus του πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείου Olympic 

Lagoon Paphos και του υπό ανέγερση πέντε αστέρων (5*) ξενοδοχείου Amavi Hotel 

στην Πάφο. Επίσης έχει τον έλεγχο ενός τεσσάρων αστέρων (4*) ξενοδοχείου στη 

Λεµεσό, ενός στη Πάφο και ενός στη Αγία Νάπα. Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης προκύπτει οριζόντια σχέση στην αγορά διαχείρισης και λειτουργίας 

ξενοδοχείων τεσσάρων (4*) και πέντε (5*) αστέρων.  

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, το συνδυασµένο µερίδιο των συµµετεχουσών επιχε-

ιρήσεων στην αγορά λειτουργίας και διαχείρισης ξενοδοχείων τεσσάρων (4*) και πέν-

τε (5*) αστέρων, στις επαρχίες Λεµεσού και Πάφου, δεν υπερβαίνει του ορίου του 

15% που καθορίζει η παράγραφος 1(α) του Παραρτήµατος Ι του Νόµου, ούτως ώστε 

να θεωρηθεί ως επηρεαζόµενη αγορά. Συγκεκριµένα, βάσει των Επίσηµων Στατιστι-

κών Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, για το έτος 2016, το συνδυασµένο µερίδιο 

αγοράς της Kanika Group  και της Amathus, µε βάση τον αριθµό τεσσάρων (4*) και 

πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων στην Πάφο και στη Λεµεσό είναι [5-10%], το συνδυ-

ασµένο µερίδιο αγοράς της Kanika Group και της Amathus µε βάση τις κλίνες τεσσά-

ρων (4*) και πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων στην Πάφο και στη Λεµεσό είναι [5-

10%] και το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς της Kanika Group  και της Amathus µε βά-

ση τον αριθµό διανυκτερεύσεων σε τεσσάρων (4*) και πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχε-

ίων στην Πάφο και στη Λεµεσό είναι [10-20%]. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται επηρεα-

ζόµενη αγορά σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος Ι του Νόµου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέν-

τρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φά-

κελο 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 οµόφω-

να 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 

 


