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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 75/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.061 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου 

της Global Processing Services Group Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία 

διαχειρίζονται/συμβουλεύουν οι Advent International Corporation                   

και Viking Global Investors LP 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 26 Νοεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 25 Οκτωβρίου 2021, εκ μέρους των Advent 

International Corporation (εφεξής η «Advent») και Viking Global Investors LP (εφεξής 

η «Viking»), 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 επενδυτικά 

ταμεία τα οποία διαχειρίζονται και/ή συμβουλεύουν έκαστη εκ των Advent και Viking 
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προτίθενται να αποκτήσουν το μετοχικό κεφάλαιο της Global Processing Services 

Group Ltd (εφεξής η «GPSGL»), μέσω της Auxo Topco Jersey Limited. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Advent International Corporation που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. Η Advent επικεντρώνεται: (i) στην απόκτηση μετοχών 

ιδίων κεφαλαίων (equity stakes) (τόσο ελεγχόμενων όσο και μη ελεγχόμενων) 

σε εταιρείες στις οποίες θεωρεί ότι μια ενίσχυση κεφαλαίου θα βελτίωνε τις 

μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης τους, και (ii) στη διαχείριση επενδυτικών 

κεφαλαίων. Το χαρτοφυλάκιο της αναπτύσσεται σε 5 βασικούς τομείς, ήτοι: (i) 

στις επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, (ii) στην υγειονομική 

περίθαλψη, (iii) στις βιομηχανίες, (iv) στις λιανικές πωλήσεις, καταναλωτικά 

και αναψυχή, και (v) στην τεχνολογία. 

2. Η Viking Global Investors LP που είναι διεθνής εταιρεία διαχείρισης 

επενδύσεων δεόντως εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Securities and Exchange Commission). 

Δύο από τα επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζεται και/ή συμβουλεύει η 

Viking θα αποκτήσουν τις μετοχές στην GPSGL:  

[………]1 

[………] 

[………] 

3. Η Auxo Topco Jersey Limited (εφεξής η «TopCo») που αποτελεί εταιρεία 

ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Jersey, 

που ελέγχεται από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται και/ή 

συμβουλεύουν έκαστη εκ των Advent και Viking. 

 

4. Η Global Processing Services Group Ltd που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η GPSGL 

είναι ιθύνουσα εταιρεία της Global Processing Services Ltd, εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νήσου του Μαν που είναι 

πάροχος προϊόντων επεξεργασίας πληρωμών και σχετικών υπηρεσιών για 

 
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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παγκόσμιες εκδοτικές τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η 

GPSGL δεν πραγματοποιεί κύκλο εργασιών αλλά μόνο οι άμεσες και έμμεσες 

θυγατρικές της (εφεξής η GPSGL μαζί με τις άλλες άμεσες και έμμεσες 

θυγατρικές της θα αναφέρονται ως η «GPS» ή η «Επιχείρηση Στόχος»). 

 

Μέσω της πλατφόρμας GPS Apex η οποία λειτουργεί στο υπολογιστικό νέφος 

(cloud-based), η GPS παρέχει προϊόντα επεξεργασίας πληρωμών και 

σχετικές υπηρεσίες για παγκόσμιες εκδοτικές τράπεζες. Η παγκόσμια 

πλατφόρμα πληρωμών πολλαπλού νομίσματος της εταιρείας επεξεργάζεται 

με ασφάλεια και διαχειρίζεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και 

προπληρωμένες κάρτες και υποστηρίζει όλες τις κάρτες chip και PIN, 

μαγνητικών ταινιών (magstripe), εικονικές και ανέπαφες, δια μέσου της 

γρήγορης ενοποίησης με εκδότες, διαχειριστές προγραμμάτων, 

κατασκευαστές καρτών και άλλους παρόχους υπηρεσιών. Η GPS 

επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας καρτών 

πληρωμών σε ψηφιακές τράπεζες, μικρές τράπεζες, χρηματοοικονομικής 

τεχνολογίας (fintech) και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Στις 25 Οκτωβρίου 2021, η 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 12 Νοεμβρίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

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 26 Νοεμβρίου 2021, 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 προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί στη βάση: 
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(α) της Συμφωνίας Πώλησης και Αγοράς από και μεταξύ τωνTopco, ως 

αγοραστή, και ορισμένων μετόχων της GPSGL, ως πωλητών, ημερομηνίας 

12 Οκτωβρίου 2021 (εφεξής η «SPA»), 

(β) της Συμφωνίας Μετόχων από και μεταξύ επενδυτικών ταμείων τα οποία 

διαχειρίζονται και/ή συμβουλεύουν έκαστη η Advent και η Viking και 

ορισμένων μετόχων της TopCo (εφεξής η «SHA»).  

 

Υπό τους όρους της SPA, η TopCo θα αποκτήσει το 100% του εκδοθέντος μετοχικού 

κεφαλαίου της GPSGL. 

 

Υπό τους όρους της SPA, η πρόθεση είναι ότι: 

 

(α) Επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται και/ή συμβουλεύουν έκαστη εκ των 

Advent και Viking θα αποκτήσουν έκαστο από [………]% της TopCo, η οποία θα 

κατέχει το 100% των μετοχών της GPSGL. Το εναπομείναν [………]% στην Topco 

θα κατέχεται υπό την μορφή μειοψηφικών συμμετοχών από υφιστάμενους μετόχους 

διοίκησης της GPS και άλλους υφιστάμενους μετόχους της GPS, η οποίοι θα 

μετακυλούν μέρος της αντιπαροχής που θα λάβουν από την πώληση της GPSGL 

στην Topco ως αντάλλαγμα για μετοχές στην Topco (οι Μετακυλιόμενοι Μέτοχοι). Οι 

συμμετέχουσες ανάφεραν ότι κανένας από τους Μετακυλιόμενους Μετόχους δεν θα 

αποκτήσει έλεγχο επί της GPS 

(β) Επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται και/ή συμβουλεύουν έκαστη εκ των 

Advent και Viking θα αποκτήσουν έκαστο έμμεσα δικαιώματα διακυβέρνησης σχετικά 

με την GPSGL (και επομένως επί της GPS επίσης), συμπεριλαμβανομένων 

δικαιωμάτων αρνησικυρίας (veto) επί της έγκρισης του προϋπολογισμού και 

επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, τον διορισμό ή την παύση κρίσιμου 

προσωπικού της GPS, καθώς και ουσιώδεις αλλαγές στην αμοιβή του εν λόγω 

προσωπικού. 

(γ) Το διοικητικό συμβούλιο της GPSGL θα είναι το κύριο όργανο λήψης 

αποφάσεων για τον όμιλο GPS και θα αποτελείται από επτά μέλη το μέγιστο, 

[………]. 

 

Καθώς η έγκριση τόσο των επενδυτικών ταμείων της Advent όσο και των 

επενδυτικών ταμείων της Viking θα απαιτηθεί για τη λήψη αποφάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου της GPS και καθώς τόσο τα επενδυτικά ταμεία της Advent 
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όσο και τα επενδυτικά ταμεία της Viking θα αποκτήσουν ορισμένα δικαιώματα 

διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών δικαιωμάτων αρνησικυρίας 

(veto) κατά την έγκριση του προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου της 

εταιρείας και τον διορισμό ή την παύση κρίσιμου προσωπικού της GPS, τα 

επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται και/ή συμβουλεύουν εκάστη εκ των Advent 

και Viking θα αποκτήσουν από κοινού έλεγχο της GPS. 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα η GPS να αποτελεί 

μια κοινοπραξία πλήρους λειτουργίας, δεδομένου ότι η GPS θα συνεχίσει να είναι 

οικονομικά αυτόνομη και ενεργή σε κάθε μία από τις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται επί του παρόντος, και ιδίως καθώς (i) θα έχει τη δική της 

αποκλειστική διοίκηση και πρόσβαση σε επαρκείς πόρους προκειμένου να ασκεί τις 

δραστηριότητές της σε μόνιμη βάση· (ii) θα διατηρεί τη δική της παρουσία στην 

αγορά· και (iii) δεν θα βασίζεται στην Advent ή την Viking για πωλήσεις ή αγορές.  

 

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 έχει ως τελικό αποτέλεσμα την 

απόκτηση κοινού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχος από επενδυτικά ταμεία τα οποία 

διαχειρίζονται και/ή συμβουλεύουν εκάστη εκ των και Advent και Viking. 

 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2020 των Advent και Viking ανήλθε γύρω στα €[………] και €[………] αντίστοιχα, 

και της Επιχείρηση Στόχος στα  €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, μόνο η Advent και η Επιχείρηση Στόχος 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Viking δεν 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 της Advent ανήλθε στα 

€[………] και της Επιχείρησης Στόχου στις €[………]. 
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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. 

Οι Αγοράστριες εταιρείες δραστηριοποιούνται μέσω των εταιρειών τις οποίες 

ελέγχουν σε διαφόρους τομείς της αγοράς. Η [………], εταιρεία χαρτοφυλακίου την 

οποία ελέγχει η Advent, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία από την κατασκευή και πώληση υλικών καρτών πληρωμής. 

Ο Στόχος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας για εκδότες 

(issuer processing services) και συνδέεται με προγράμματα καρτών και τράπεζες 

εκδότες (issuer banks) για να παρέχει το σύστημα καταγραφής και να επικοινωνεί με 

όλα τα διαφορετικά συμβαλλόμενα μέρη υπεύθυνα για τραπεζικές εκκαθαρίσεις και 

διακανονισμούς. Η GPS, δια μέσου της πλατφόρμας GPS Apex, η οποία λειτουργεί 

στο υπολογιστικό νέφος (cloud-based) παρέχει υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών 

για εκδότες, δηλαδή επεξεργάζεται με ασφάλεια και διαχειρίζεται συναλλαγές με 

πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες και υποστηρίζει όλες τις 

κάρτες chip και PIN, μαγνητικών ταινιών (magstripe), εικονικές και ανέπαφες, μέσω 

της γρήγορης σύνδεσης με εκδότες, διαχειριστές προγραμμάτων, κατασκευαστές 

καρτών και άλλους παρόχους υπηρεσιών.  

Η GPS επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας εκδοτών σε 

ψηφιακές τράπεζες, μικρές τράπεζες και παρόχους χρηματοοικονομικής τεχνολογίας 

(fintech). 

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή, καταλήγοντας, όρισε τη σχετική αγορά προϊόντος 

/ υπηρεσίας για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως αυτή 
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της (1) της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας για εκδότες για πληρωμές (issuer 

processing services) και (2) της πώλησης υλικών καρτών πληρωμής και κατασκευής 

καρτών πληρωμής.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος/ 

υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Advent δραστηριοποιείται [………]. Η 

Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων των 

μερών ούτε  κάθετη σχέση ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Από τα στοιχεία της κοινοποίησης προκύπτει ότι τόσο η αγοράστρια εταιρεία Advent 

όσο και η Επιχείρηση Στόχος δυνητικά μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους 

προς ίδιους πελάτες, τους εκδότες καρτών πληρωμής.  

 

Συγκεκριμένα, η Advent, μέσω της [………], δραστηριοποιείται στην Κυπριακή 

Δημοκρατία στην κατασκευή καρτών πληρωμής και την πώληση υλικών καρτών 

πληρωμής. Η Επιχείρηση Στόχος προσφέρει υπηρεσίες επεξεργασίας προς τους 

εκδότες. 

 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ότι προκύπτει γειτονική σχέση στις δραστηριότητες 

των μερών στις προαναφερόμενες σχετικές αγορές.  

 

Όπως έχουν δηλώσει τα μέρη, η συνολική αξία της αγοράς για τις υπηρεσίες 

επεξεργασίας για εκδότες για πληρωμές στην Κύπρο υπολογίζεται γύρω στα €7,411 

εκατομμύρια2.  Η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο 

με μερίδιο αγοράς μικρότερο του [………]%. Επίσης, τα Μέρη εκτιμούν ότι το μερίδιο 

της [………] στην σχετική αγορά της κατασκευής καρτών πληρωμής και της 

πώλησης υλικών καρτών πληρωμής στην Κύπρο είναι [………]. Στη βάση των όσων 

έχουν αναφέρει τα εμπλεκόμενα μέρη, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η 

κοινοποιούμενη συγκέντρωση στη βάση του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

 
2  Βάσει στατιστικών στοιχείων εθνικών τραπεζών, παγκόσμιων δεδομένων και των καλύτερων 
εκτιμήσεων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 
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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 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και 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 


