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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση των δικαιωμάτων 

ψήφου της Level Access Goldings, Inc. από την KKR & Co. Inc., μέσω της 

Access Group Purchaser, Inc. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Προεδρεύων 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος  

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 29 Ιουνίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 15/06/2022, από την Access Group Purchaser, Inc., 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 ταμεία (funds), 

επενδυτικά οχήματα και/ή λογαριασμούς χωριστής διαχείρισης που συμβουλεύονται 

και/ή διαχειρίζονται από μία ή περισσότερες θυγατρικές της KKR & Co. Inc., (εφεξής 

η «KKR») μέσω της Access Group Purchaser, Inc. (εφεξής η «Access Group 

Purchaser»), προτίθενται να αποκτήσουν τα δικαιώματα ψήφου της Level Access 

Goldings, Inc. (στο εξής ο «Στόχος»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Access Group Purchaser που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους του Ντέλαγουεαρ. Η εν λόγω εταιρεία είναι όχημα 

ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η 

οποία ιδρύθηκε για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η Access 

Group Purchaser ελέγχεται έμμεσα από ταμεία (funds), επενδυτικά οχήματα 

και/ή ταμεία (funds), επενδυτικά οχήματα και/ή λογαριασμούς χωριστής 

διαχείρισης (SMAs) που συμβουλεύονται και/ή διαχειρίζονται από την KKR. 

Η KKR που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και αποτελεί 

διεθνή εταιρεία επενδύσεων η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων σε 

επενδυτές. Η KKR είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει 

εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών 

και ασφαλίσεων. Η KKR χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) 

που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα 

περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα 

επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds).  

Κάθε ελεγχόμενη εταιρεία χαρτοφυλακίου της KKR έχει το(α) δικό(ά) της 

συμβούλιο(α), το οποίο περιλαμβάνει γενικά έναν ή περισσότερους 

εκπροσώπους της KKR, και λειτουργεί και χρηματοδοτείται ανεξάρτητα από 

άλλες ελεγχόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου της KKR. 

2. Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Level Access 

Goldings, Inc. η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους του Ντέλαγουεαρ. Ο Στόχος παρέχει λύσεις 

λογισμικού, παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης για να βοηθά εταιρείες να 

διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά, λογισμικά και 

άλλες τεχνολογίες που είναι προσβάσιμες σε πρόσωπα με αναπηρία και για 

να βοηθήσει τις εταιρείες να προστατεύονται έναντι νομικών κινδύνων 

διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους νόμους περί αναπηρίας. 

Στις 16/06/2022, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με 

σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. 
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Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 24/06/2022, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 27/06/2022, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

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 το 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 

Συναλλαγής (Transaction Agreement), ημερομηνίας 25 Μαΐου 2022 (εφεξής η 

«Συμφωνία») και μίας Συμφωνίας και Σχεδίου Συγχώνευσης (Agreement and Plan of 

Merger), ημερομηνίας 25 Μαΐου 2022 (η «Συμφωνία και Σχέδιο Συγχώνευσης»), 

βάση των οποίων η Access Group Purchaser σκοπεύει να αποκτήσει όλους τους 

τίτλους (securities) με δικαίωμα ψήφου της Level Access, μέσω συγχώνευσης. Η 

Access Group Merger Sub, Inc., μία θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην 

Access Group Purchaser, θα συγχωνευθεί με και στην Level Access, με την Level 

Access να επιβιώνει από τη συγχώνευση και να συνεχίζει ως εξ ολοκλήρου 

θυγατρική της Access Group Purchaser. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής, η Access Group Purchaser θα αποκτήσει όλους τους τίτλους 

(securities) με δικαίωμα ψήφου της eSSENTIAL Accessibility Inc. (εφεξής η «EA»), 

μία Καναδική εταιρεία, όπως ορίζεται στη Συμφωνία. Η Υπηρεσία δεν θα 

προχωρήσει σε περαιτέρω σχετική ανάλυση καθώς η εν λόγω εταιρεία δεν 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Υπηρεσία καταλήγει ότι η παρούσα 

συναλλαγή αποτελείται από δύο στάδια: 

Στάδιο 1: Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, η Access Group 

Purchaser σκοπεύει να αποκτήσει όλους τους τίτλους (securities) με δικαίωμα 

ψήφου της Level Access, 
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Στάδιο 2: Υπό τους όρους της Συμφωνίας και Σχεδίου Συγχώνευσης, η 

Access Group Merger Sub, Inc., μία θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην 

Access Group Purchaser, θα συγχωνευθεί με και στην Level Access, με την 

Level Access να επιβιώνει από τη συγχώνευση και να συνεχίζει ως εξ 

ολοκλήρου θυγατρική της Access Group Purchaser. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση 

αφορά δύο αλληλένδετες πράξεις, ήτοι (α) απόκτηση όλων των τίτλων (securities) με 

δικαίωμα ψήφου της Level Access από την Access Group Purchaser και (β) 

συγχώνευση της Access Group Merger Sub, Inc., μίας θυγατρικής που ανήκει εξ 

ολοκλήρου στην Access Group Purchaser, με την Level Access, με αποτέλεσμα η 

Level Access να επιβιώνει από τη συγχώνευση και να συνεχίζει ως εξ ολοκλήρου 

θυγατρική της Access Group Purchaser, που συνιστούν μία μόνο συγκέντρωση 

όπως αναφέρει το άρθρο 7 του Νόμου, εφόσον το αποτέλεσμα των εν λόγω 

πράξεων είναι η απόκτηση, άμεσου ή έμμεσου, ελέγχου επί των δραστηριοτήτων 

μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα τον αποκλειστικό έλεγχο του Στόχου από την KKR, μέσω της Access 

Group Purchaser. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για το 

οικονομικό έτος 2020  της KKR ανήλθε στα €[………]1 και του Στόχου για το 

οικονομικό έτος 2021 ανήλθε στα €[………].  

 
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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Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020  των ελεγχόμενων 

εταιρειών χαρτοφυλακίου KKR ανήλθε στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών του Στόχου 

για το οικονομικό έτος 2021 στην Κύπρο ανήλθε στα €[………].  

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική 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. 

Η Access Group Purchaser είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε για τους σκοπούς της Συναλλαγής 

και έμμεση θυγατρική της KKR. 

Η KKR είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR 

χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά 

κεφάλαια (private equity), ενέργεια, πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και 

έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge 

funds. 

Ο Στόχος παρέχει λύσεις λογισμικού, παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης για να 

βοηθά εταιρείες να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά, 

λογισμικά και άλλες τεχνολογίες που είναι προσβάσιμες σε πρόσωπα με αναπηρία 

και για να βοηθήσει τις εταιρείες να προστατεύονται έναντι νομικών κινδύνων 

διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους νόμους περί αναπηρίας.  .  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά παροχής λύσεων 

ψηφιακής προσβασιμότητας (digital accessibility solutions). Η γεωγραφική αγορά για 

τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020  των ελεγχόμενων 

εταιρειών χαρτοφυλακίου KKR προκύπτει από διάφορες δραστηριότητες όπως από 

εταιρεία cloud δεδομένων για επιχειρήσεις, λογισμικά, κατασκευή και εμπορία 

λύσεων και αξεσουάρ υψηλής τεχνολογίας, επιχειρηματικά και λογιστικά λογισμικά, 
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διανομή εξαρτημάτων επίπλων, κρεβατιών, στρωμάτων και συναφών προϊόντων, 

τεχνολογία προφορικού ήχου και διανομή ψηφιακών μέσων, είδη κομμωτηρίου, 

υποθαλάσσιο εξοπλισμό για κοιτάσματα πετρελαίου, ψηφιακές δραστηριότητες, 

πώληση φακών επαφής κ.α. Ο κύκλος εργασιών του Στόχου για το οικονομικό έτος 

2021 στην Κύπρο αφορούσε [………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, στην υπό εξέταση υπόθεση, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι oι δραστηριότητες της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών 

των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 

Στόχου στην Κύπρο. Δεν υπάρχει, επομένως, οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της) και του Στόχου στην Κύπρο. 

Οι συμμετέχουσες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν κάθετες σχέσεις μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της) και του Στόχου στην Κύπρο.  

Με βάση 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. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

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. 
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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.  

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Προεδρεύων Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

  

  

 


