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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 24/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.10 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Cyreit Variable Capital Investment Company Plc από την Invel 

Real Estate Management Ltd, μέσω της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ 

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: 15 Απριλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 22/2/2019, από την εταιρεία Invel Real Estate 

Management Limited, (στο εξής η «Invel»), μέσω των δικηγορικών γραφείων Ηλίας 

Νεοκλέους & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και Χρύσης Δημητριάδης & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, 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, βάσει της οποίας η Invel, μέσω της 

εταιρείας Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ (στο εξής η «Πανγαία»), θα αποκτήσει το 100% 

των διαχειριστικών μετοχών (management shares) και το 88,2% των επενδυτικών 

μετοχών (investment shares) της Cyreit Variable Capital Investment Company Plc  

(στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος ή Cyreit»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Cyreit Variable Capital Investment Company Plc που είναι συστημένη ως 

Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και είναι δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν 

λόγω εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (στην Αγορά 

Μη Διαπραγματεύσιμων Επενδυτικών Σχεδίων) και δραστηριοποιείται μέσω 

θυγατρικών της στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων και συγκεκριμένα εικοσιένα 

(21) εμπορικών ακίνητων που της ανήκουν και που βρίσκονται στην Κύπρο, 

όπως κτίρια που ενοικιάζονται για εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχείο, 

πανεπιστήμιο, γραφεία, κ.ά.. H Cyreit ελέγχεται από την Τράπεζα Κύπρου 

Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής η «BOC»), η οποία κατέχει το 100% των 

διαχειριστικών μετοχών (management shares) και το 88,2% των επενδυτικών 

μετοχών (investment shares) της Cyreit.  

 

2. Η Invel που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

του Τζέρσεϋ των νήσων της Μάγχης και αποτελεί την ελέγχουσα οντότητα του 

ομίλου Invel. Ο εν λόγω όμιλος επικεντρώνεται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις 

ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα 

να πραγματοποιούν συν-επενδύσεις.  Εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 

Invel παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην AHRL αναφορικά με 

στρατηγική και επενδύσεις και δεν εκτελεί τις καθημερινές λειτουργίες της 

AHRL. 

 
Η Επιτροπή σημειώνει ότι την 1/3/2019, βάσει σχετικής της απόφασης με αρ. 

11/2019, κήρυξε ως συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά 

την κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών Aphrodite Hills resort Ltd και Aphrodite Springs 

Public Ltd από την Invel Real Estate Management Ltd, με την οποία η Invel 

απέκτησε μέσω της Πανγαία το πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείο Aphrodite Hills 

Hotel, στην επαρχία Πάφου. Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι στις 

22/3/2019, βάσει σχετικής της απόφασης με αρ. 17/2019, κήρυξε την 

κοινοποίηση της συγκέντρωσης με την οποία η Invel απέκτησε τον 

αποκλειστικό έλεγχο της Cyprus Tourism Development Public Company 

Limited και του ξενοδοχείου πέντε αστέρων (5*) υπό την επωνυμία Hilton 

Cyprus στη Λευκωσία, ως συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην 

αγορά. Ως εκ τούτου, η Invel δραστηριοποιείται και στη λειτουργία και τη 
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διαχείριση τεσσάρων (4*) αστέρων ή πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

3. Η Πανγαία, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά επενδύσεων 

σε ακίνητα όσο στην ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών 

ακινήτων. Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η Πανγαία, δραστηριοποιείται στην 

Κύπρο στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων για εμπορική χρήση. Ειδικότερα, ο 

κύκλος εργασιών της Πανγαία στην Κύπρο προέρχεται από έσοδα από 

ενοίκια για μίσθωση γραφείων και υπεραγοράς στην Επαρχία Λεμεσού. 

 

Επιπλέον, τα μέρη αναφέρουν ότι η Πανγαία, μέσω της κυπριακής θυγατρικής 

της Lasmane Properties Ltd, κατέχει ακίνητη περιουσία στη Λευκωσία, η 

οποία παλαιότερα λειτουργούσε ως ξενοδοχείο "Holiday Inn". Το ακίνητο έχει 

εκμισθωθεί σε τρίτο μέρος και η Lasmane Properties βρίσκεται σε συνεργασία 

με τον ενοικιαστή για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο θα 

λειτουργείται από τον ενοικιαστή και αναμένεται να λειτουργεί ως ξενοδοχείο 

τεσσάρων και πλέον αστέρων (4*). Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, το 

ξενοδοχείο στη Λευκωσία βρίσκεται υπό ανακαίνιση και δεν λειτουργεί επί του 

παρόντος. Όπως τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν, η Πανγαία  δεν το 

διαχειρίζεται ούτε συμμετέχει ενεργά στην λειτουργία του, αλλά από την 

εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου θα λαμβάνει μόνο ενοίκιο.   

Στις 25/2/2019, 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 Δημοκρατίας 

την 29/3/2019, 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 12/4/2019, 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 

Πώλησης Μετοχών της Cyreit Δημόσιος Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων 

ημερομηνίας 19/11/2019 μεταξύ της BOC ως ο πωλητής και της Πανγαία ως ο 

αγοραστής (στο εξής η «Συμφωνία»). Βάσει της Συμφωνίας, η Πανγαία θα αποκτήσει 

το 100% των διαχειριστικών μετοχών (management shares) και το 88,2% των 

επενδυτικών μετοχών (investment shares) της Cyreit. Επιπρόσθετα, η Πανγαία, 

βάσει της Συμφωνίας, θα αποκτήσει 2 ακίνητα που βρίσκονται στην Αθήνα τα οποία 

ανήκουν στην BOC. 

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 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, 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)(ιι) και του άρθρου 8 του Νόμου, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Cyreit.  

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. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Invel 

για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31/3/2018, ανήλθε περίπου στα €[………]1, 

της Πανγαία για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 €[………] και 

της Επιχείρησης Στόχου για το 2018 ανήλθε σε €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Invel, η Πανγαία  καθώς και η Επιχείρηση 

Στόχος δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

                                                        
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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Στην προκειμένη περίπτωση, για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31/3/2018, ο 

κύκλος εργασιών της Invel, στην Κύπρο ανήλθε περίπου στις €[………] και 

προέρχεται από αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά τη 

στρατηγική και τις επενδύσεις, δυνάμει συμφωνίας με την Aphrodite Hills Resort 

Limited. Η Πανγαία, το 2017, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών €[………] εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και προέρχεται από έσοδα από ενοίκια αναφορικά με 

γραφεία και υπεραγορά.  Αναφορικά με την Επιχείρηση Στόχο, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών της, προκύπτει αποκλειστικά από τις δραστηριότητες της εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και ανήλθε στα €[………] που αφορούν έσοδα από 

ενοικίαση των ακινήτων που κατέχει. 

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 μιας 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. 

Η Invel, δραστηριοποιείται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές 

ακινήτων, προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συν-

επενδύσεις. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην 

Aphrodite Hills Resort Limited αναφορικά με στρατηγική και επενδύσεις για το 

ξενοδοχείο της.  

Η Επιτροπή στις 1/3/2019 με απόφασή της με αρ.11/2019, κήρυξε συμβατή με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά τη συγκέντρωση για την απόκτηση από 

μέρους της Invel του αποκλειστικού ελέγχου επί της Πανγαία και την απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου της Πανγαία  επί των εταιρειών Aphrodite Hills Resort Limited 

και Aphrodite Springs Public Limited.  
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Επίσης στις 22/3/2019, η Επιτροπή βάσει σχετικής της απόφασης με αρ. 17/2019, 

κήρυξε ως συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά την κοινοποίηση 

της συγκέντρωσης με την οποία η Invel απέκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο της 

Cyprus Tourism Development Public Company Limited και του ξενοδοχείου πέντε 

(5*)  αστέρων υπό την επωνυμία Hilton Cyprus στη Λευκωσία.  

Ως εκ τούτου, η Invel δραστηριοποιείται και στη λειτουργία και τη διαχείριση 

τεσσάρων (4*) αστέρων και πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. Ειδικότερα, μετά και την έγκριση των προαναφερόμενων πράξεων, η 

Invel είναι ο ελέγχων μέτοχος της Πανγαία η οποία ελέγχει την Aphrodite Hills Resort 

Limited, η οποία δραστηριοποιείται, στη λειτουργία και τη διαχείριση του πέντε (5*) 

αστέρων ξενοδοχείου Aphrodite Hills Hotel,  γηπέδου γκολφ, ενοικίαση ακινήτων, 

ανάπτυξη και πώληση δεύτερων κατοικιών, καθώς και σπα, ακαδημία τένις και 

επιχειρήσεις εστιατορίων. Επιπλέον, ελέγχει το ξενοδοχείο πέντε (5*) αστέρων υπό 

την επωνυμία Hilton Cyprus στη Λευκωσία που εκτός από τα 294 δωμάτια 

περιλαμβάνει, γήπεδα σκουός και τένις, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, μπαρ και 

εστιατόρια, και γυμναστήριο. Το εν λόγω ξενοδοχείο παρέχει επίσης υπηρεσίες για 

συναντήσεις, συνέδρια, γάμους και άλλες εκδηλώσεις. 

Η Πανγαία, δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων 

για εμπορική χρήση. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Πανγαία στην Κύπρο 

πηγάζει από έσοδα από ενοίκια για μίσθωση γραφείων και υπεραγοράς στην 

Επαρχία Λεμεσού.  

H Επιχείρηση Στόχος, δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας για 

εμπορικούς σκοπούς. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίζονται:  

i. Η αγορά εκμίσθωσης ξενοδοχείων και η γεωγραφική αγορά ορίστηκε ως 

τοπική, και συγκεκριμένα, η επαρχία Λευκωσίας, 

ii. Η αγορά εκμίσθωσης γραφείων και η γεωγραφική αγορά ορίστηκε ως τοπική 

και συγκεκριμένα οι επαρχίες Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας, 

iii. Η αγορά εκμίσθωσης  εμπορικών καταστημάτων και η γεωγραφική αγορά 

ορίστηκε ως τοπική και συγκεκριμένα οι επαρχίες Πάφου, Λευκωσίας και 

Λεμεσού. 
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iv. Η αγορά διαχείρισης και λειτουργίας πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων και η 

γεωγραφική αγορά αυτής ορίστηκε ως τοπική, η οποία αφορά τις επαρχίες της 

Πάφου και της Λευκωσίας. 

Οριζόντια Σχέση 

 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης προκύπτει 

οριζόντια σχέση αναφορικά με τις δραστηριότητες των συμμετεχουσών στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης στη σχετική αγορά της εκμίσθωσης ξενοδοχείων, στη 

σχετική αγορά εκμίσθωσης γραφείων και στη σχετική αγορά της εκμίσθωσης 

εμπορικών καταστημάτων. 

 

Αγορά εκμίσθωσης ξενοδοχείων 

Η Επιχείρηση Στόχος, κατέχει ακίνητη περιουσία η οποία λειτουργεί ως ξενοδοχείο 

τεσσάρων (4*) αστέρων στην επαρχία Αμμοχώστου υπό την ονομασία Althea Hotel, 

το οποίο έχει εκμισθωθεί σε τρίτους. 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, η Invel, μέσω της Πανγαίας, μέσω της θυγατρικής της 

Lasmane Properties Ltd, κατέχει ακίνητη περιουσία στη Λευκωσία, η οποία 

παλαιότερα λειτουργούσε ως ξενοδοχείο «Holiday Inn». Το ακίνητο έχει εκμισθωθεί 

σε τρίτο μέρος και η Lasmane Properties βρίσκεται σε συνεργασία με τον ενοικιαστή 

για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Μελλοντικά θα λειτουργείται από τον ενοικιαστή 

και αναμένεται να λειτουργεί ως ξενοδοχείο τεσσάρων (4*)  και πλέον αστέρων. 

Όπως τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν αναφορικά με το ως άνω τεσσάρων (4*) και 

πλέον αστέρων ξενοδοχείο «Holiday Inn», το οποίο τελεί υπό ανακαίνιση, η Πανγαία  

δεν το διαχειρίζεται ούτε συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του, αλλά από την 

εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου θα λαμβάνει μόνο ενοίκιο.   

 

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη στις δραστηριότητες των μερών 

καθότι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές. 

Αγορά εκμίσθωσης γραφείων 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η Επιχείρηση Στόχος όσο και η 

Invel-Πανγαία δραστηριοποιούνται στην αγορά της εκμίσθωσης γραφείων στην 

επαρχία Λεμεσού. Ως εκ τούτου προκύπτει οριζόντια επικάλυψη στις δραστηριότητες 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 
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Τα μέρη έχουν εκτιμήσει το μερίδιο αγοράς της Επιχείρησης Στόχος στην εκμίσθωση 

γραφείων [0-5]% στην επαρχία Λεμεσού και αντίστοιχα της Invel-Πανγαία [0-5]% . 

Στην επαρχία Λεμεσού όπου δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος δεν 

δραστηριοποιείται η Invel. 

Αγορά εκμίσθωσης εμπορικών καταστημάτων 

Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στην εκμίσθωση εμπορικών καταστημάτων 

στην επαρχία Πάφου και στην επαρχία Λευκωσίας. Ως εκ τούτου προκύπτει οριζόντια 

επικάλυψη στις δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Από τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Επιτροπή σημειώνει ότι η Invel-Πανγαία, 

εκμισθώνει εμπορικά καταστήματα μέσω της Aphrodite Hills Resort Limited που 

ευρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου Aphrodites Hills Hotel και των 

λοιπών εγκαταστάσεων, στην επαρχία Πάφου καθώς και εμπορικά καταστήματα 

εντός του ξενοδοχείου με την επωνυμία Hilton Cyprus στη Λευκωσία. 

 

Τα μέρη έχουν υπολογίσει το μερίδιο αγοράς της Επιχείρησης Στόχου στην 

εκμίσθωση εμπορικών καταστημάτων για την επαρχία Πάφου [0-5]% και για την 

επαρχία Λευκωσίας [0-5]%. Αντίστοιχα η Invel-Πανγαία στην εν λόγω αγορά κατέχει 

[0-5]% στην επαρχία Πάφου, [0-5]% στην επαρχία Λευκωσίας. 

Στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας όπου δραστηριοποιείται η Επιχείρηση 

Στόχος δεν δραστηριοποιείται η Πανγαία. 

Κάθετη σχέση 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιον της στοιχεία, καταλήγει ότι στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης ενδεχόμενα να προκύπτει κάθετη σχέση αναφορικά 

με τις δραστηριότητες των συμμετεχουσών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης στη 

σχετική αγορά της εκμίσθωσης ξενοδοχείων και στη σχετική αγορά διαχείρισης και 

λειτουργίας πέντε (5*) αστέρων ξενοδοχείων. 

 

Η Επιχείρηση Στόχος, κατέχει ακίνητη περιουσία η οποία λειτουργεί ως ξενοδοχείο 

τεσσάρων αστέρων (4*) στην επαρχία Αμμοχώστου υπό την ονομασία Althea Hotel 

το οποίο έχει εκμισθωθεί σε τρίτους. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η Invel, μέσω της Πανγαίας, διαχειρίζεται το ξενοδοχείο 

Aphrodite Hills στην Πάφο και το ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία. 
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Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει κάθετη σχέση στις δραστηριότητες των μερών καθότι 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την κοινοποίηση δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 

γειτονικές σχέσεις.   

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 την παρακώληση σημαντικά του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, στην προκείμενη υπόθεση δεν υφίσταται 

επηρεαζόμενη αγορά με βάση τις πρόνοιες του Παραρτήματος 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 στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

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 


