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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                  Απόφαση  ΕΠΑ: 55/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.33 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση όλων των 

δραστηριοτήτων που διεξάγει η εταιρεία CHRIKAR TRADING COMPANY LTD 

από την εταιρεία ARGOSY TRADING COMPANY LTD. 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου  Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

 

Ηµεροµηνία απόφασης: 31 Οκτωβρίου 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Σεπτεµβρίου 2017, από τις εταιρείες ARGOSY 

TRADING COMPANY LTD (στο εξής η «ARGOSY») και CHRIKAR TRADING 

COMPANY LTD (στο εξής η «CHRIKAR»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 

του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο 

εξής ο «Νόµος»). 
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία η ARGOSY θα 

αποκτήσει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας CHRIKAR, οι οποίες διενεργούνται 

εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η αγοράστρια ARGOSY TRADING COMPANY LTD που είναι εταιρεία περιο-

ρισµένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγω-

γή, εµπόριο και διανοµή ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών στον 

τοµέα των τροφίµων και άλλων ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών 

στον τοµέα προϊόντων οικιακής χρήσης και προσωπικής φροντίδας σε λιανέ-

µπορους, όπως υπεραγορές, περίπτερα, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία. Ο µο-

ναδικός µέτοχος της ARGOSY είναι η εταιρεία Cyprus Trading Corporation 

Plc (στο εξής η «CTC»), η οποία είναι δηµόσια εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµα-

τιστήριο Αξιών Κύπρου. Η CTC είναι µέτοχος κατά 66,9% στην εταιρεία 

Ermes Department Stores Plc (στο εξής η «Ermes»), η οποία είναι εισηγµένη 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων, στη 

λιανική πώληση ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών, µέσω των πο-

λυκαταστηµάτων Debenhams. Η εταιρεία Ermes κατέχει το 100% του µετοχι-

κού κεφαλαίου της εταιρείας CW Artopolis Ltd (στο εξής η «Artopolis»), η 

οποία λειτουργεί αρτοποιεία και καφετέριες εντός των πολυκαταστηµάτων 

Debenhams και στο The Mall Of Cyprus στη Λευκωσία, που προσφέρουν κυ-

ρίως ψωµί, γλυκά και σνακ. Επιπρόσθετα, η εταιρεία Ermes είναι κατά 51% 

µέτοχος στην εταιρεία Superhome centre (DIY) Ltd (στο εξής η 

«Superhome»). 

• Η CHRIKAR TRADING COMPANY LTD είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύ-

νης, δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκ-

ρατίας. Η CHRIKAR δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εµπόριο και διανοµή 

ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών στον τοµέα των τροφίµων, τα 

οποία προµηθεύει κυρίως σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και εταιρείες 

τροφοδοσίας (στο εξής «HoReCa»), δηλαδή σε εταιρείες που δραστηριοποι-

ούνται στον επισιτιστικό τοµέα και οι οποίες µεταποιούν τα εν λόγω προϊόντα 

σε τρόφιµα τα οποία προσφέρονται κατόπιν επεξεργασίας για πώληση στους 

τελικούς καταναλωτές/πελάτες τους. 
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Στις 21 Σεπτεµβρίου 2017, 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 29 Σεπτεµβρίου 2017, 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 27 Οκτωβρίου 2017, 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Πώλησης 

Επιχείρησης (στο εξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 2 Αυγούστου 2017, 

συνοµολογηµένης µεταξύ της ARGOSY και της CHRIKAR. ∆υνάµει της Συµφωνίας, η 

εταιρεία ARGOSY θα απορροφήσει και θα αποκτήσει τον έλεγχο όλων των εργασιών 

και/ή λειτουργιών της CHRIKAR, οι οποίες αφορούν την εισαγωγή, διανοµή και 

εµπόριο ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών στον τοµέα των τροφίµων, τα 

οποία προµηθεύεται η CHRIKAR από τους προµηθευτές 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.  

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και γε-

γονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης συµπεριλαµβανο-

µένης της Συµφωνίας, 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 Νό-

µου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης των δραστηριοτήτων της 

CHRIKAR που αποτελούν επιχείρηση, σε αποκλειστικό έλεγχο τους από την ARGO-

SY. 
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Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υ-

περβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινο-

ποίησης, για το οικονοµικό έτος 2016, ο συνολικός κύκλος εργασιών της ARGOSY 

ανήλθε σε €[………]1 και για το ίδιο έτος, ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

CHRIKAR ανήλθε σε €[………]. 

Τα συµµετέχοντα µέρη δεν διεξάγουν οποιεσδήποτε εργασίες εκτός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών τους είναι ο πραγµατοποιούµενος 

εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και άνω των €3,5 εκατοµµυρίων.     

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 

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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η αγοράστρια ARGOSY δραστηριοποιείται 

στην εισαγωγή, εµπόριο και διανοµή ταχέως κινούµενων καταναλωτικών προϊόντων 

στον τοµέα των τροφίµων, καθώς και στον τοµέα προϊόντων οικιακής χρήσης και 

προσωπικής φροντίδας, τα οποία προµηθεύει σε λιανέµπορους, όπως είναι οι υπε-

ραγορές, τα µπακάλικα, τα περίπτερα, τα αρτοποιεία, οι µεταπωλητές, και τα οποία 

µεταπωλούνται από τους εν λόγω λιανεµπόρους στον τελικό καταναλωτή. Επιπρόσ-

θετα, η CTC, η οποία ελέγχει την ARGOSY, είναι µέτοχος στην Ermes που δραστη-

ριοποιείται µεταξύ άλλων στον τοµέα λιανικής πώλησης ταχέως κινούµενων κατανα-

λωτικών αγαθών, τροφίµων και µη τροφίµων, µέσω των πολυκαταστηµάτων Deben-

                                                             
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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hams. Ακόµη, η Ermes ελέγχει την Artopolis, η οποία λειτουργεί αρτοποιεία και καφε-

τέριες εντός των πολυκαταστηµάτων Debenhams και στο The Mall Of Cyprus, που 

προσφέρουν κυρίως ψωµί, γλυκά και σνακ.   

Η στοχευόµενη CHRIKAR δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, εµπόριο και διανοµή 

ταχέως κινούµενων καταναλωτικών προϊόντων στον τοµέα των τροφίµων, τα οποία 

προµηθεύει κυρίως σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετερίες και εταιρείες τροφοδοσίας 

(HoReCa), δηλαδή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον επισιτιστικό τοµέα και 

οι οποίες µεταποιούν τα εν λόγω προϊόντα σε τρόφιµα, τα οποία προσφέρονται κα-

τόπιν επεξεργασίας για πώληση στους τελικούς καταναλωτές/πελάτες τους. 

Η Επιτροπή Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται: (α) χονδρική 

αγορά ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών στον τοµέα των τροφίµων, η 

οποία διαχωρίζεται περαιτέρω σε (i) χονδρική αγορά προς λιανέµπορους και (ii)  

χονδρική αγορά προς HoReCa, (β) χονδρική αγορά ταχέως κινούµενων 

καταναλωτικών προϊόντων µη τροφίµων, η οποία διαχωρίζεται περαιτέρω σε (i) 

χονδρική αγορά προς λιανέµπορους, και (ii) χονδρική αγορά προς µεγάλους 

καταναλωτές όπως ξενοδοχεία και χώρους εστίασης, (γ) λιανική αγορά ταχέως 

κινούµενων καταναλωτικών προϊόντων, τροφίµων και µη τροφίµων, (δ) αγορά 

καφετεριών και (ε) αγορά αρτοποιείων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για όλες τις 

σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επι-

χειρήσεις, η παρούσα πράξη επιφέρει οριζόντια επικάλυψη στη χονδρική αγορά τα-

χέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών στον τοµέα των τροφίµων προς λιανέµπο-

ρους, καθώς τόσο η εταιρεία ARGOSY αλλά η εταιρεία CHRIKAR (σε µικρότερο 

βαθµό), δραστηριοποιούνται στην εν λόγω σχετική αγορά.  

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, το συνδυασµένο µερίδιο στη συγκεκριµένη αγορά 

δεν υπερβαίνει του ορίου του 15% που καθορίζει η παράγραφος 3(α) του Παραρτή-

µατος Ι του Νόµου, ούτως ώστε να θεωρηθεί ως επηρεαζόµενη αγορά σε περίπτωση 

οριζόντιας σχέσης. Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, δεν εγείρονται 

οποιεσδήποτε αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της ως άνω συγκέντρωσης µε 

βάση τον πιο πάνω καθορισµό της σχετικής αγοράς. 

Επίσης, στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέν-

τρωση επιχειρήσεις, προκύπτει κάθετη σχέση µεταξύ της χονδρικής αγοράς ταχέως 

κινούµενων καταναλωτικών αγαθών στον τοµέα των τροφίµων προς HoReCa στην 
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οποία δραστηριοποιείται η CHRIKAR, και της αγοράς καφετεριών και της αγοράς αρ-

τοποιείων στην οποία δραστηριοποιείται η Artopolis. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, το συνδυασµένο µερίδιο στη συγκεκριµένη αγορά 

δεν υπερβαίνει του ορίου του 25% που καθορίζει η παράγραφος 3(β) του Παραρτή-

µατος Ι του Νόµου, ούτως ώστε να θεωρηθεί ως επηρεαζόµενη αγορά σε περίπτωση 

κάθετης σχέσης. Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, δεν εγείρονται 

οποιεσδήποτε αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της ως άνω συγκέντρωσης µε 

βάση τον πιο πάνω καθορισµό της σχετικής αγοράς. 

Επιπρόσθετα, κάθετη σχέση προκύπτει µεταξύ της λιανικής αγοράς ταχέως κινούµε-

νων καταναλωτικών προϊόντων, τροφίµων και µη τροφίµων στην οποία δραστηριο-

ποιείται η Ermes, µε τη χονδρική αγορά ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών 

στον τοµέα των τροφίµων προς λιανέµπορους στην οποία δραστηριοποιείται η 

CHRIKAR.  

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, το συνδυασµένο µερίδιο στη συγκεκριµένη αγορά 

δεν υπερβαίνει του ορίου του 25% που καθορίζει η παράγραφος 3(β) του Παραρτή-

µατος Ι του Νόµου, ούτως ώστε να θεωρηθεί ως επηρεαζόµενη αγορά σε περίπτωση 

κάθετης σχέσης. Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, δεν εγείρονται 

οποιεσδήποτε αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της ως άνω συγκέντρωσης µε 

βάση τον πιο πάνω καθορισµό της σχετικής αγοράς. 

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

συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του 

Νόµου.  

Πέραν των πιο πάνω, προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει ση-

µαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη συγκέντρωση. Συγκεκριµένα, η χονδρική α-

γορά ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών στον τοµέα των τροφίµων προς 

λιανέµπορους στην οποία δραστηριοποιείται η CHRIKAR έχει γειτονική σχέση µε την 

χονδρική αγορά ταχέως κινούµενων καταναλωτικών αγαθών µη τροφίµων προς λια-

νέµπορους, στην οποία δραστηριοποιείται η ARGOSY. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, το συνδυασµένο µερίδιο στη συγκεκριµένη αγορά 

δεν υπερβαίνει του ορίου του 25% που καθορίζει η παράγραφος 4(γ) του Παραρτή-

µατος Ι του Νόµου, ούτως ώστε να θεωρηθεί ως επηρεαζόµενη αγορά σε περίπτωση 

γειτονικής σχέσης. Συνεπώς, βάσει των όσων αναφέρονται πιο πάνω, δεν εγείρονται 

οποιεσδήποτε αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της ως άνω συγκέντρωσης µε 

βάση τον πιο πάνω καθορισµό της σχετικής αγοράς. 
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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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 

 


