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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 33/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.16 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης  

από την Limited Liability Company "Digital Assets" και φυσικά πρόσωπα, με 

σκοπό την απόκτηση τμήματος της επιχείρησης της 2GIS Limited 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 30 Ιουλίου 2020                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 3 Ιουλίου 2020, εκ μέρους της εταιρείας Limited 

Liability Company «Digital Assets» (εφεξής η «Digital Assets») και τα φυσικά 

πρόσωπα 1 και 2, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

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

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

και τα φυσικά πρόσωπα 1 και 2 θα ιδρύσουν από κοινού εταιρεία (εφεξής η «Νέα 

Εταιρεία») με σκοπό την απόκτηση τμήματος της επιχείρησης της 2GIS Limited 

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

1. Η Limited Liability Company "Digital Assets",που είναι εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας και είναι έμμεση θυγατρική της δημόσιας εταιρείας Public Joint 

Stock Company «Sberbank of Russia». Η  Digital Assets δεν ασκεί καμία 

δραστηριότητα άμεσα και ενεργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου εντός του Ομίλου 

Sberbank. H Public Joint Stock Company «Sberbank of Russia» είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο της Μόσχας και την πλειονότητα των μετοχών της την κατέχει 

η Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Όμιλος Sberbank ασχολείται με τραπεζικές και 

χρηματοοικονομικές εργασίες καθώς επίσης με υπηρεσίες πληροφορικής, 

τεχνολογίες διαφήμισης, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cyber security), 

υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services), βιομετρικά δεδομένα, 

τηλεϊατρική, το σύστημα FoodTech, μέσα ενημέρωσης και διαδικτυακές αγορές.    

Στην Κύπρο, ο όμιλος Sberbank δραστηριοποιείται στην πώληση υπηρεσιών 

μέσω της SIB (Cyprus) Ltd, η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην αγορά 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

2. Το φυσικό πρόσωπο 1, που ελέγχει επιχειρήσεις που ασχολούνται μεταξύ 

άλλων με ιατρικές δραστηριότητες, εργασίες ταξιδιωτικού γραφείου και παροχή 

υπηρεσιών κομμωτηρίων και ινστιτούτων αισθητικής. 

 

3. Το φυσικό πρόσωπο 2,που πέραν από την Επιχείρηση Στόχο, ελέγχει 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενοικίαση και διαχείριση ιδιόκτητων 

ακινήτων και στην παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το φυσικό 

πρόσωπο 2 ελέγχει την 2GIS Limited. Η 2GIS Limited είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί 

τη μητρική εταιρεία του Ομίλου 2GIS . 

 

4. Επιχείρηση Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελούν οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της 2GIS Limited σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός από τη Ρωσική 

Ομοσπονδία, άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών, τη 

Γεωργία, την Ουκρανία το Τουρκμενιστάν και τις χώρες του Κόλπου (ως αυτές 

καθορίζονται στη Συμφωνία Πλαίσιο) αναφορικά με την  ανάπτυξη ψηφιακών 

χαρτών και βάσεων δεδομένων οντοτήτων και επιχειρηματιών που είναι φυσικά 

πρόσωπα (αλλά δεν πωλεί ψηφιακούς χάρτες και λύσεις βάσεων δεδομένων). Η 
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κύρια πηγή εισοδήματος της είναι μέσω της παροχής διαφημιστικού χώρου στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ιστοσελίδα), στις εφαρμογές για κινητά τηλεφωνά και 

υπολογιστές μέσω των οποίων οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν 

τους ψηφιακούς χάρτες και τις βάσεις δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες 

Limited Liability Company “DG Soft” (στο εξής η «DG Soft») και Limited Liability 

Company “DoubleGIS” (στο εξής η «2GIS Ρωσίας»), δεν συμπεριλαμβάνονται 

στην Επιχείρηση Στόχο. 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου 2GIS είναι οι ακόλουθες: 

• 2GIS Limited: μητρική εταιρεία των ακόλουθων τριών οντοτήτων. Λειτουργεί 

επίσης ως η κύρια εμπορική εταιρεία για αγορές εκτός Ρωσίας και συνάπτει 

συμφωνίες παροχής ψηφιακού διαφημιστικού χώρου με μη Ρωσικά μέρη. 

• 2GIS Ρωσίας: είναι η κύρια εμπορική εταιρεία του ομίλου για τη ρωσική αγορά 

και συνάπτει συμφωνίες παροχής ψηφιακού διαφημιστικού χώρου με Ρωσικά 

μέρη. 

• DG-Soft:  είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη λογισμικών 

και βάσεων δεδομένων. 

• 2GIS CZ: η εταιρεία αυτή πραγματοποιεί κύκλο εργασιών μέσω 

διαφημιστικών πωλήσεων στη Τσέχικη Δημοκρατία. 

 

Στις 6 Ιουλίου 2020, 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 εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 17 Ιουλίου 2020, 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 28 Ιουλίου 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 
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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-πλαίσιο 

(framework agreement) (στο εξής η «Συμφωνία Πλαίσιο»), η οποία συνάφθηκε στις 

10 Ιουνίου 2020 μεταξύ των ακόλουθων εμπλεκομένων μερών: 

(i) Digital Assets  

(ii) Limited Liability Company "O2O Holding", εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας ( στο εξής η 

«O2O») 

(iii) Φυσικό Πρόσωπο 1 

(iv) Φυσικό Πρόσωπο 2  

(v) Φυσικό Πρόσωπο 3 

(vi) Φυσικό Πρόσωπο 4 

(vii) 2GIS Limited 

(viii) Limited Liability Company "DoubleGIS", εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής η  

«2GIS Ρωσίας»). 

Η Συμφωνία Πλαίσιο προβλέπει, διάφορες πράξεις-συναλλαγές οι οποίες έχουν 

συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Ως αποτέλεσμα των εν λόγω συναλλαγών, 

i. η Επιχείρηση Στόχος θα μεταβιβαστεί από την 2GIS Κύπρου στη Νέα Εταιρεία, 

ii. η 2GIS Ρωσίας θα αποκτήσει το 50% της Νέας Εταιρείας. Το υπόλοιπο 50% θα 

κατέχεται από το φυσικό πρόσωπο 2 (το οποίο θα κατέχει το [………]1% μέσω 

εταιρείας ειδικού σκοπού), και από το φυσικό πρόσωπο 1 (το οποίο θα κατέχει 

το [………]% απευθείας), και 

iii. η Digital Assets θα αποκτήσει ελέγχουσα συμμετοχή ύψους 71,94% στη 2GIS 

Ρωσίας, η οποία θα παραμείνει ο κάτοχος του 50% της Νέας Εταιρείας. 

 
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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H Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις υπόχρεες προς κοινοποίηση επιχειρήσεις, 

η Συμφωνία Μετόχων της Νέας Εταιρείας, η οποία αφορά την ίδρυση της Νέας 

Εταιρείας και η Συμφωνία Πλαίσιο είναι αλληλένδετες πράξεις που έχουν ως 

αποτέλεσμα την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Επιχείρησης Στόχου από την 

Digital Assets και των φυσικών προσώπων 1 και 2, δια μέσου της δημιουργίας της 

Νέας Εταιρείας. 

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 τη Συμφωνία Μετόχων της Νέας Εταιρείας, η διοικητική δομή της θα 

είναι ως ακολούθως: 

 Το διοικητικό συμβούλιο της Νέας Εταιρείας θα αποτελείται από δύο μέλη. 

Ένα θα προτείνεται και διορίζεται από την 2GIS Ρωσίας και το άλλο από το 

φυσικό πρόσωπο 1 και  το φυσικό πρόσωπο 2 (στο εξής οι «Μέτοχοι Φυσικά 

Πρόσωπα»). Για το σκοπό αυτό, οι Μέτοχοι Φυσικά Πρόσωπα θα ενεργούν 

από κοινού, ως εκ τούτου ο διορισμένος σύμβουλος πρέπει να εγκρίνεται και 

από τους δύο, 

 Κάθε σύμβουλος μπορεί να παυθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από τον μέτοχο 

που τον διόρισε, 

 Όλα τα ζητήματα εντός της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου (στην 

ουσία όλα τα ζητήματα εκτός από εκείνα που σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

δίκαιο πρέπει να αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση), 

περιλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν τον προϋπολογισμό, πρέπει να 

εγκρίνονται με ομόφωνη ψήφο όλων των συμβούλων, 

 Για να υπάρχει απαρτία σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, πρέπει 

να είναι παρόντες όλοι οι διοικητικού σύμβουλοι, 

 Οποιαδήποτε ενέργεια, απόφαση ή ψήφισμα που λαμβάνουν οι μέτοχοι 

πρέπει να εγκρίνεται με ομόφωνη ψήφο όλων των μετόχων, 

 Για να υπάρχει απαρτία σε γενική συνέλευση, πρέπει να είναι παρόντες όλοι 

οι μέτοχοι. 

Ενόψει των πιο πάνω, κάθε μέτοχος της Νέας Εταιρείας έχει δικαίωμα αρνησικυρίας 

για όλες τις αποφάσεις και ζητήματα που σχετίζονται με τις υποθέσεις και τις 

δραστηριότητες της Νέας Εταιρείας. Σε επίπεδο μετόχων, το δικαίωμα αρνησικυρίας 



6 

 

είναι άμεσο (καθότι όλες οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα και 

επομένως ένας μέτοχος μπορεί να εμποδίσει οποιαδήποτε απόφαση), ενώ 

αναφορικά με το διοικητικό συμβούλιο, ο μέτοχος έχει έμμεση εξουσία αρνησικυρίας 

μέσω του σύμβουλου που διορίζει. Επομένως, οι συμμετέχουσες υποστηρίζουν ότι η 

Digital Assets (μέσω της 2GIS Ρωσίας), το φυσικό πρόσωπο 2 (μέσω εταιρείας 

ειδικού σκοπού που θα συσταθεί στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους) και το  φυσικό 

πρόσωπο 1 θα έχουν κοινό έλεγχο της Νέας Εταιρείας και της Επιχείρησης Στόχου. 

Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση2, παράγραφος 65, κοινός έλεγχος μπορεί να 

υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ισότητα ψήφων ή 

εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων μεταξύ των δύο μητρικών εταιρειών 

ή υπάρχουν περισσότερες από δύο μητρικές εταιρείες. Αυτό συμβαίνει όταν οι 

μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν πρόσθετα δικαιώματα τα οποία τους επιτρέπουν να 

ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική 

στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης. Αυτά τα δικαιώματα αρνησικυρίας 

μπορεί να προβλέπονται στο καταστατικό της κοινής επιχείρησης ή σε συμφωνία 

μεταξύ των ιδρυτικών της επιχειρήσεων. Τα ίδια τα δικαιώματα αρνησικυρίας μπορεί 

να προκύπτουν από την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις της 

γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, στον βαθμό που οι ιδρυτικές 

επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο εν λόγω συμβούλιο. Είναι επίσης δυνατόν οι 

στρατηγικές αποφάσεις να υπόκεινται σε έγκριση ενός οργάνου, π.χ. εποπτικού 

συμβουλίου, στο οποίο οι μειοψηφούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται και αποτελούν 

μέρος της απαρτίας που απαιτείται για αυτές τις αποφάσεις. 

Όπως αναφέρεται πιο πάνω, κάθε μέτοχος και ο διοικητικός σύμβουλος που διορίζει 

έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα, περιλαμβανομένων 

αποφάσεων που είναι ουσιώδεις για τη στρατηγική εμπορική συμπεριφορά της 

Επιχείρησης Στόχου.  

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, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

 
2 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01). 
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μόνιμης βάσης του Στόχου, σε κοινό έλεγχο της από την Digital Assets και τα φυσικά 

πρόσωπα 1 και 2, μέσω της Νέας Εταιρείας. 

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, για το οικονομικό έτος 

2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου Sberbank (στον οποίο ανήκει η 

Digital Assets) ήταν περίπου €[………], του φυσικού προσώπου 1  περίπου 

€[………], του φυσικού προσώπου 2  περίπου €[………]3. Η Επιχείρηση Στόχος 

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, επιχειρήσεις του Ομίλου Sberbank και του 

φυσικού προσώπου 2, δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο 

Όμιλος Sberbank πραγματοποίησε κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κατά το οικονομικό έτος 2019 ύψους περίπου €[………] και το φυσικό 

πρόσωπο 2 περίπου €[………]. 

 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 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. 

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. 

Όπως έχει αναφερθεί, οι εταιρείες του Όμιλος Sberbank δραστηριοποιούνται σε 

διάφορους τομείς και στην Κύπρο στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.  

 

3Από το ποσό αυτό τα €[………] πραγματοποιήθηκαν από τον Όμιλο 2GIS. Το ποσό αυτό 

περιλαμβάνει κύκλο εργασιών ύψους €[………] που πραγματοποιήθηκε από την Επιχείρηση Στόχο. 
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Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ψηφιακών χαρτών και 

βάσεων δεδομένων οντοτήτων και στην παροχή διαφημιστικού χώρου στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ιστοσελίδα), στις εφαρμογές για κινητά τηλεφωνά και 

υπολογιστές μέσω των οποίων οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τους 

ψηφιακούς χάρτες και τις βάσεις δεδομένων. 

Με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η Επιτροπή, καταλήγοντας, ορίζει τη σχετική αγορά για σκοπούς 

εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως την αγορά της α) παροχής 

βάσεων δεδομένων πλωτών ψηφιακών χαρτών, β)  παροχής βάσεων δεδομένων 

οντοτήτων, γ) παροχής διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο και δ) παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται 

όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές 

αγορές προϊόντος / υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, έκρινε ότι η συναλλαγή δεν 

εγείρει οποιεσδήποτε οριζόντιες επικαλύψεις, αφού οι δραστηριότητες του Ομίλου 

Sberbank και της Επιχειρισης Στόχου στην Κύπρο σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δεν επικαλύπτονται. 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, έκρινε ότι δύναται να 

προκύπτει κάθετη σχέση μεταξύ του Ομίλου 2GIS και του Ομίλου Sberbank, τόσο 

στην αγορά για την παροχή βάσεων δεδομένων πλωτών ψηφιακών χαρτών όσο και 

στην αγορά παροχής διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο. Ωστόσο, όπως δηλώνουν 

τα εμπλεκόμενα μέρη, το ευρύ γεωγραφικό πεδίο των σχετικών αγορών και τα 

χαμηλά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αποτρέπουν την 

εμφάνιση επιπτώσεων αποκλεισμού. Για παράδειγμα, ο Όμιλος 2GIS δεν έχει τη 

δυνατότητα να εμποδίσει τους ανταγωνιστές του Ομίλου Sberbank να έχουν 

πρόσβαση σε προμηθευτές στην αγορά για την παροχή βάσεων δεδομένων πλωτών 

ψηφιακών χαρτών ή στην αγορά για την παροχή διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο. 

Ομοίως, ο Όμιλος Sberbank δεν θα βρεθεί σε θέση που να εμποδίζει τους 

ανταγωνιστές του να αγοράζουν υπηρεσίες στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος 2GIS. Επειδή ο Όμιλος 2GIS δεν δημιουργεί έσοδα μέσω 

της πώλησης βάσεων δεδομένων ψηφιακών χαρτών, τα εμπλεκόμενα μέρη δεν είναι 

σε θέση να δώσουν μερίδιο αγοράς με αναφορά στον κύκλο εργασιών. Εντούτοις, 

εκτιμάται ότι γύρω στο [10-20]% των χρηστών κινητού διαδικτύου στην Κύπρου 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή του Ομίλου 2GIS.  
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Το μερίδιο αγοράς του Ομίλου 2GIS  για το έτος 2019 στη παροχή διαφημιστικού 

χώρου στο διαδίκτυο είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης περίπου [0-5]% 

στην Κυπριακή αγορά. 

Το μερίδιο αγοράς του Ομίλου Sberban στην Κύπρο κατά το έτος 2019 στην παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης στο [5-

10]%.  

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά αφού το 

μερίδιο αγοράς τόσο του Ομίλου Sberban όσο και της Επιχείρησης Στόχου στην κάθε 

πιο πάνω σχετική αγορά προϊόντος δεν υπερβαίνουν το όριο του 25%. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του 

Νόμου. 

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 


