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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2017, από τις Sistema Finance AE (στο 

εξής «Sistema Finance») και AB «Avia Solutions Group» (στο εξής «ASG»), 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 η εταιρεία Sistema 

Finance, θα αποκτήσει το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της UAB «Laserpas» (στο εξής 

«Laserpas»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 



• Η Sistema Finance είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του 

Λουξεµβούργου. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όµιλο εταιρειών Sistema (στο εξής ο 

«Όµιλος Sistema»), ο οποίος ελέγχεται από την Sistema Public Joint Stock Financial 

Corporation. Ο όµιλος Sistema ασχολείται µε επενδύσεις και το επενδυτικό του χαρτο-

φυλάκιο περιλαµβάνει συµµετοχές σε εταιρείες σε διάφορους οικονοµικούς τοµείς, συµ-

περιλαµβανοµένων των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, του λιανικού 

εµπορίου, της υψηλής τεχνολογίας, του χαρτοπολτού και του χαρτιού, των φαρµάκων, 

της υγειονοµικής περίθαλψης, των σιδηροδροµικών µεταφορών, της γεωργίας, των χρη-

µατοδοτήσεων, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και του τουρισµού.  

• Η AB «Avia Solutions Group» είναι δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Λιθουανίας. Η ASG είναι εταιρεία χαρτοφυ-

λακίου εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Βαρσοβίας, που παρέχει ολοκληρωµένες επι-

χειρηµατικές λύσεις στον τοµέα των αεροµεταφορών. 

• Η UAB «Laserpas» είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεόντως εγγεγραµµέ-

νη σύµφωνα µε τους νόµους της Λιθουανίας που δραστηριοποιείται στον τοµέα της α-

νάπτυξης µη επανδρωµένων συστηµάτων εναέριων οχηµάτων, και την παροχή σχετι-

κών υπηρεσιών. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει κατά 10% του µετοχικού της κεφαλαίου στον 

κ.Mantas Vaskela και κατά 90% στη ASG. 

Στις 31 Μαΐου 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 9 

Ιουνίου 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 3 Ιουλίου 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 µε τίτλο «Term 

Sheet for Investment into UAB Laserpas», ηµεροµηνίας 16 Φεβρουαρίου 2017 (στο εξής 

«Term Sheet») µεταξύ της Sistema Finance και της ASG. Σύµφωνα µε τους όρους του 

Term Sheet, η Sistema Finance θα αποκτήσει 50% του µετοχικού κεφαλαίου της 

Laserpas, µέσω της έκδοσης νέων µετόχων της τελευταίας. Σε αντάλλαγµα για την 

έκδοση νέων µετόχων που θα αντιπροσωπεύουν το 50% της Laserpas, η Sistema 

Finance θα επενδύσει σε µετρητά στη Laserpas. 

Τα µέρη προτίθενται να συνάψουν τις ακόλουθες συµβάσεις µεταξύ τους για την 

εφαρµογή της συναλλαγής: 

• […]1 που θα συναφθεί µεταξύ της Sistema Finance και της Laserpas, υπό τους όρους 

της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η ως άνω  απόκτηση του 50% της Laserpas, 

• […] που θα συναχθεί µεταξύ της Sistema Finance και της ASG που θα ρυθµίσει […] 

καθώς και […] της Laserpas  και τις σχετικές διαδικασίες όσον αφορά τη […]. 

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.  

Στην παρούσα πράξη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, βάσει των Συµφωνιών 

που θα υπογραφτούν, η  ASG και η Sistema Finance να αποκτήσουν κοινό έλεγχο επί 

της Laserpas. 

Η δεσµευτική […] που σκοπεύουν να συνάψουν τα µέρη θα προβλέπει µεταξύ άλλων τα 

εξής: 

 

• […], 

• […],2 

• […].3 

 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το Term Sheet, ορισµένες αποφάσεις θα λαµβάνονται […] 

όπως η […]. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους µε βάση 

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 

στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 
2 […] 
3 […] 



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, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της Laserpas, από 

αποκλειστικό της έλεγχο υπό της ASG σε κοινό έλεγχο από τη ASG και τη Sistema 

Finance. 

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 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το έτος 2016 ο συνολικός κύκλος εργασιών της Sistema Finance 

ανέρχεται σε περίπου […]. Για το έτος 2016, ο συνολικός κύκλος εργασιών της  ASG 

ανέρχεται περίπου σε […] (συµπεριλαµβανοµένης της Laserpas). Για το έτος 2016, ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της  Laserpas ανέρχεται περίπου σε […].  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όµιλος Sistema 

δραστηριοποιήθηκε στην Κύπρο µε κύκλο εργασιών […], που πραγµατοποίησε δια 

µέσου πωλήσεων προσοµοιωτή ελικοπτέρων και πωλήσεων κόντρα πλακέ. Επίσης, η 

ASG διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε […]. H Laserpas δεν είχε έσοδα στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

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 ∆ηµοκρατία 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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Laserpas, που είναι η επιχείρηση στόχος της 

συγκέντρωσης, ασχολείται µε την ανάπτυξη συστηµάτων µη επανδρωµένων εναέριων 

οχηµάτων, συναφών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Αυτές οι συναφείς δραστηριότητες 



αφορούν την επιθεώρηση κτιρίων, την επιθεώρησης υποδοµών και την επιθεώρηση και 

ανάλυση της γεωργίας.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται: α) η παραγωγή, 

ανάπτυξη και αναβάθµιση µη επανδρωµένων συστηµάτων αεροσκαφών (UAV) και 

φορτίων επί πληρωµής για ελαφρά UAV και β) η παροχή υπηρεσιών εναέριας 

επιθεώρησης µέσω της χρήσης συστηµάτων µη επανδρωµένων αεροσκαφών.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και για τις δύο σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όµιλος  

Sistema δεν περιλαµβάνει επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά στην 

οποία δραστηριοποιούνται η ASG και/ή η Laserpas. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει οριζόντια 

επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Επιπρόσθετα, δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη σχέση ούτε και υφίστανται άλλες 

αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη. 

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

συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι 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.  
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