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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 
3 Φεβρουαρίου 2020, από την εταιρεία Polska Grupa Lotnicza SA (στο εξής η «PGL»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 
 
Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Polska Grupa Lotnicza SA, μέσω της AcquiCo 
GmbH θα αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Condor Flugdienst GmbH (στο εξής ο «Στόχος» ή η «Condor»).  
 
Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. H PGL που αποτελεί τη μητρική εταιρεία του εταιρικού ομίλου PGL, (στο εξής ο “Όμιλος PGL”), αεροπορικού 
ομίλου ιδιοκτησίας του Κράτους της Δημοκρατίας της Πολωνίας, ο οποίος αποτελείται από τις Πολωνικές 
Αερογραμμές LOT, με εταιρική ονομασία Polskie Linie Lotnicze S.A., (στο εξής “LOT”), τις εταιρείες LOT Aircraft 
Maintenance Services Sp. z o.o, και LS Technics Sp. z o.o. που παρέχουν υπηρεσίες Συντήρησης και 
Επιδιόρθωσης (Maintenance and Repair), την εταιρεία LS Airport Services S.A που παρέχει υπηρεσίες 
εδάφους (ground handling company), καθώς και τις θυγατρικές των ανωτέρω εταιρειών. Η PGL εδρεύει στη 
Βαρσοβία, Δημοκρατία της Πολωνίας, και ο μοναδικός μέτοχος αυτής είναι το Δημόσιο Ταμείο (State Treasury) 
της Δημοκρατίας της Πολωνίας. 
 
Η LOT είναι μία διεθνής αεροπορική εταιρεία που εκτελεί πτήσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, 
από τη Βαρσοβία και τη Βουδαπέστη προς διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία 
καθώς και πτήσεις επιστροφής από αυτούς τους προορισμούς. Η LOT είναι μέλος της διεθνούς αεροπορικής 
συμμαχίας με την ονομασία Star Alliance. Ο στόλος αεροσκαφών της LOT απαρτίζεται επί του παρόντος από 
περίπου 90 αεροσκάφη, και κατά το έτος 2018, η LOT μετέφερε περίπου 10 εκατομμύρια επιβάτες.  
 
Υπό την επωνυμία (brand) “LOT Charters”, η LOT προσφέρει ναυλωμένες πτήσεις (charter flights) εκ μέρους 
ταξιδιωτικών πρακτόρων (tour operators) που χρησιμοποιούν αεροσκάφη της LOT. Διευκρινίζεται ότι η LOT 
Charters αποτελεί επωνυμία υπό την οποία η LOT εκτελεί ναυλωμένες πτήσεις, αλλά δεν αποτελεί ξεχωριστή 
οντότητα ή θυγατρική εταιρεία.  
 

2. Η AcquiCo GmbH που θα ιδρυθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία θα εγγραφεί στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και [………]1, που θα ελέγχεται από την PGL, και θα δημιουργηθεί 
για τους σκοπούς της προτεινόμενης συγκέντρωσης. 

 

3. Η Condor που είναι μία Γερμανική αεροπορική εταιρεία αναψυχής (leisure airline) και ήταν μία θυγατρική 
εταιρεία του Ομίλου Thomas Cook (Thomas Cook Group). Κατά την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ο τελικός μέτοχος 
της Condor, η Thomas Cook plc εισήλθε σε εκκαθάριση (liquidation) και έπαψε τις δραστηριότητες της με άμεση 
ισχύ. Κατά την 26η Σεπτεμβρίου 2019, η Condor εντάχθηκε στη διαδικασία του άρθρου §270 της Γερμανικής 
Εκκαθαριστικής Νομοθεσίας (InsO). Η Condor διαχωρίστηκε από τον Όμιλο Thomas Cook. Η Condor βρίσκεται 
επί του παρόντος σε προκαταρκτική προστατευτική διαδικασία (preliminary protective shield proceedings), η 
οποία δυνάμει της σχετικής Γερμανικής νομικής ορολογίας αναφέρεται ως “Schutzschirmverfahren”, και 

 
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 [....]. 



συνεχίζει δυνάμει της Γερμανικής Εκκαθαριστικής Νομοθεσίας να λειτουργεί πλήρως με συγκεκριμένες ειδικές 
υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο Καθηγητής Δρ. Lucas Flöther έχει διοριστεί ως κατεμπιστευματοδόχος (trustee) 
επιβλέπων τις τρέχουσες λειτουργίες και την ανεύρεση ενός βιώσιμου επενδυτή.  
 
Η Condor έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη και δραστηριοποιείται στα αεροδρόμια του Ντίσελντορφ 
(Düsseldorf), Φρανκφούρτης (Frankfurt), Αμβούργου (Hamburg), Αννόβερου (Hannover), Λειψίας/Χάλλε 
(Leipzig/Halle), Μονάχου (Munich) και Στουτγκάρδης (Stuttgart). Η Condor εκτελεί πτήσεις μικρών, μεσαίων και 
μεγάλων αποστάσεων προς περίπου 80 προορισμούς σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική. Επί του 
παρόντος, ο στόλος της Condor αποτελείται από περίπου 40 αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, η 
Condor μετέφερε περίπου 9 εκατομμύρια πελάτες.  
 
Κατά το έτος 2018, ενόσω αποτελούσε ακόμη μέρος του Ομίλου Thomas Cook, η Condor διέθεσε θέσεις σε 
πτήσεις της (όχι εν σχέσει με πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά γενικότερα) ως εξής: (i) σε 
ταξιδιωτικούς πράκτορες της Thomas Cook ([………]) (ii) σε τρίτα μέρη – ταξιδιωτικούς πράκτορες και 
συγκεκριμένα στους [………] ([………]), και (iii) σε μεμονωμένους επιβάτες σε προγραμματισμένες πτήσεις 
(scheduled flights) ([………]). 
 

Στις 4 Φεβρουαρίου 2020, ο 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 14 Φεβρουαρίου 2020, 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 28 Φεβρουαρίου 2020, 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Επένδυσης (Investment Agreement) ημερομηνίας 
24 Ιανουαρίου 2020 ( στο εξής η «Συμφωνία»). 
 
Η πρώτη διαδικασία προσφορών σχετικά με την απόκτηση των μετοχών της Condor έλαβε χώρα κατά τους μήνες 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2019, και η PGL υπέβαλε την τελική και δεσμευτική της προσφορά εντός των 
πλαισίων της συγκεκριμένης διαδικασίας κατά τον Δεκέμβριο 2019.  
 
Έπειτα, έλαβαν χώρα διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην σύναψη της Συμφωνίας Επένδυσης με ημερομηνία 24 
Ιανουαρίου 2020, η οποία θέτει την επενδυτική δομή που περιγράφεται πιο κάτω.  
 
Η PGL σκοπεύει να αποκτήσει εμμέσως το 49.996% του κεφαλαίου και, για τους σκοπούς των κανονισμών ελέγχου 
συγκεντρώσεων, έλεγχο της Condor (‘η Συναλλαγή’). [………], η συναλλαγή θα δομηθεί (transaction structure) ως 
περιγράφεται πιο κάτω.  
 
[………].  
 
Σύμφωνα με τη δομή αυτή, το όχημα άμεσης απόκτησης, AcquiCo, το οποίο θα αποκτήσει άμεσα το 100% των μετοχών 
στην Condor, θα έχει ως ιδιοκτήτες σε ποσοστό 50,004% μία εταιρεία κατεμπιστευματοδόχων (Trust Service Provider – 
“TSP”), η οποία μπορεί δυνητικά να είναι η [………], και το υπόλοιπο 49,996% θα κρατείται από ένα όχημα συμμετοχών 
(εφεξής η “HoldCo”) που ελέγχεται από την PGL. [………]. 
 
Θα υπάρξει επίσης μία Συμφωνία Ψηφοφορίας (Voting Agreement) δυνάμει της οποίας [………].  
 
Μολαταύτα, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο οικονομικός έλεγχος της Condor από την PGL, η HoldCo έχει ανά πάσα 
στιγμή εξασκήσιμο Δικαίωμα Αγοράς (an all times – exercisable Call Option) για τη μεταβίβαση των μετοχών της TSP 
στην AcquiCo προς την HoldCo ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που θα υποδειχθεί από την HoldCo ή την PGL χωρίς 
αντιπαροχή. [………]. Περαιτέρω, η AcquiCo και η HoldCo θα συνάψουν μία Συμφωνία Μεταφοράς Κερδών & Ζημιών 
(Profit & Loss Transfer Agreement - αναφερόμενη με το ακρωνύμιο “PLTA”), σύμφωνα με την οποία (i) οποιαδήποτε 
κέρδη ισολογισμού (balance sheet profits) της AcquiCo θα μεταφέρονται στην HoldCo, και (ii) για οποιεσδήποτε ζημίες 
ισολογισμού (balance sheet loss) της AcquiCo καταβάλλεται αποζημίωση από την HoldCo, αντίστοιχα. [………].  
 
Το Δικαίωμα Αγοράς και η Συμφωνία Μεταφοράς Κερδών & Ζημιών (PLTA) διασφαλίζουν ότι η Condor θα ελέγχεται από 
την PGL για τους σκοπούς των κανονισμών ελέγχου συγκεντρώσεων. Η Condor θα ενσωματωθεί (consolidated) ως μία 
θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας (wholly owned subsidiary) της PGL εντός των λογαριασμών του Ομίλου Εταιρειών PGL.  
Η παρούσα Κοινοποίηση σχετίζεται με μία προτεινόμενη συναλλαγή που αφορά ολόκληρο τον Στόχο, δηλαδή την 
Condor, καθώς και τις ακόλουθες Θυγατρικές Εταιρείες της Condor: 



 Berlin Lufttransport GmbH, Cottbus, Germany (που δραστηριοποιείται στη συντήρηση, επιδιόρθωση 
και ενοικίαση αεροσκαφών και μερών·η συγκεκριμένη εταιρεία είναι επίσης αφερέγγυα–insolvent ), 

 Condor Technik GmbH; Darmstadt, Germany (που δραστηριοποιείται στη συντήρηση αεροσκαφών), 

 International Lufttransport 2 GmbH (μητρική εταιρεία της αναφερόμενης κατωτέρω LLG Nord), 
 LLG Nord GmbH & Co. Delta OHG, Munich, Germany (έχει την ιδιοκτησία δύο αεροσκαφών που επί 

του παρόντος έχουν υπενοικιαστεί στην Brussels Airlines), 

  TC Delta GmbH (χωρίς δραστηριότητες –dormant), και  

 Jet Fuel Services GmbH (χωρίς δραστηριότητες –dormant). 
 

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)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης 
βάσης του Στόχου. 
 
Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. Σύμφωνα με τη νομολογία της ΕΕ, η γεωγραφική κατανομή του κύκλου 
εργασιών αεροπορικών εταιρειών μπορεί να υπολογιστεί με βάση το σημείο πώλησης, το σημείο προέλευσης και με 
κατανομή 50/50. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος Σεπτεμβρίου 2018 – 
Σεπτεμβρίου 2019, παγκόσμιος ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναφορικά με τον Στόχο, Condor, ο οποίος έχει 
κατανεμηθεί σύμφωνα με το Σημείο Πώλησης (Point of Sale), ήταν €1 δισεκατομμύριο 580 εκατομμύρια. Ο παγκόσμιος 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών αναφορικά με την PGL, για το οικονομικό έτος 1ης Ιανουαρίου 2018 – 31ης Δεκεμβρίου 
2018, ο οποίος έχει κατανεμηθεί σύμφωνα με το Σημείο Πώλησης, ήταν €1 δισεκατομμύριο 566 εκατομμύρια. 
 
Υπό το φως της νομολογίας της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών αεροπορικών 
εταιρειών μπορεί να υπολογιστεί με βάση το σημείο πώλησης, το σημείο προέλευσης και με κατανομή 50/50, η 
Επιτροπή διαπίστωσε πως η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία προσκόμισε στοιχεία αναφορικά με κάποιες από τις 
μεθοδολογίες όσον αφορά τον κύκλο εργασιών των εμπλεκομένων μερών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Συγκεκριμένα, η Condor, είχε κύκλο εργασιών στην Κύπρο  το οικονομικό έτος Σεπτέμβριος 2018 με Σεπτέμβριος 2019 
όσον αφορά το Σημείο Πώλησης που ανέρχεται στα €[………], το Σημείο Προέλευσης στα €[………] και αναφορικά με το 
καταμερισμό 50/50 στα €[………]. Η PGL για το οικονομικό έτος 2018 είχε κύκλο εργασιών στην Κύπρο που ανέρχεται 
όσον αφορά το Σημείο Πώλησης στα €[………], όσον αφορά το Σημείο Προέλευσης στα  €[………] και όσον αφορά την 
κατανομή 50/50 στις €[………]. 
 
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. 
 
Ο όμιλος PGL αποτελείται από τις Πολωνικές Αερογραμμές LOT, τις εταιρείες LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z 
o.o, και LS Technics Sp. z o.o. που παρέχουν υπηρεσίες Συντήρησης και Επιδιόρθωσης (Maintenance and Repair), την 
εταιρεία LS Airport Services S.A που παρέχει υπηρεσίες εδάφους (ground handling company), καθώς και τις θυγατρικές 
των ανωτέρω εταιρειών.  
 
Η LOT είναι μία διεθνής αεροπορική εταιρεία που εκτελεί πτήσεις μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, από τη 
Βαρσοβία και τη Βουδαπέστη προς διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία καθώς και πτήσεις 
επιστροφής από αυτούς τους προορισμούς. Η LOT είναι μέλος της διεθνούς αεροπορικής συμμαχίας με την ονομασία 
Star Alliance.  
 
Υπό την επωνυμία (brand) “LOT Charters”, η LOT προσφέρει ναυλωμένες πτήσεις (charter flights) εκ μέρους 
ταξιδιωτικών πρακτόρων (tour operators) που χρησιμοποιούν αεροσκάφη της LOT. Διευκρινίζεται ότι η LOT Charters 
αποτελεί επωνυμία υπό από την οποία η LOT εκτελεί ναυλωμένες πτήσεις, αλλά δεν αποτελεί ξεχωριστή οντότητα ή 
θυγατρική εταιρεία.  
 
Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελεί η Condor, μία Γερμανική αεροπορική εταιρεία αναψυχής (leisure airline) η οποία 
ήταν μία θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Thomas Cook (Thomas Cook Group). Κατά το έτος 2018, ενόσω αποτελούσε 
ακόμη μέρος του Ομίλου Thomas Cook, η Condor διέθεσε θέσεις σε πτήσεις της (όχι εν σχέσει με πτήσεις προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά γενικότερα) ως εξής: (i) σε ταξιδιωτικούς πράκτορες της Thomas Cook ([………]) (ii) σε τρίτα 
μέρη – ταξιδιωτικούς πράκτορες και συγκεκριμένα στους [………] ([………]), και (iii) σε μεμονωμένους επιβάτες σε 
προγραμματισμένες πτήσεις (scheduled flights) ([………]). 
 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προηγούμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικές με 
την εν λόγω υπόθεση, για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και της πιθανότητας οιωνδήποτε 
επικαλύψεων ή/και σχέσεων, ορίζει ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσιών την αγορά υπηρεσιών 
προγραμματισμένων πτήσεων αεροπορικής μεταφοράς επιβατών. 



Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά της σχετικής αγοράς προϊόντων για σκοπούς αξιολόγησης της 
παρούσας πράξης συγκέντρωσης είναι η  διαδρομή Κύπρος (Πάφος και Λάρνακα) – Φρανκφούρτη, τη διαδρομή Κύπρος 
(Πάφος και Λάρνακα)- Μόναχο, τη διαδρομή Κύπρος (Πάφος και Λάρνακα)- Ντίσελντορφ και τη διαδρομή Κύπρος 
(Πάφος και Λάρνακα)- Λειψία χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. 
 
Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια ή κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων στην Κύπρο στη σχετική αγορά. 
 
Συνεπώς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του Νόμου, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά στην παρούσα 
πράξη συγκέντρωσης. 
 
Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε γειτονική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων των Ιδρυτικών ή/ και 
των δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης.  
 
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 


