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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Maui Jim Inc. από την Kering Eyewear S.p.A., μέσω της Huipu Corp. 
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κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2022, από την εταιρεία Kering S.A, 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 Kering Eyewear S.p.A. 

(στο εξής η “Kering Eyewear”) θα αποκτήσει όλες τις Κοινές Μετοχές (“Common Shares”) της 

Maui Jim Inc. (στο εξής η “Maui Jim” ή ο “Στόχος”), μέσω της Huipu Corp. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η Kering Eyewear S.p.A. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ιταλίας. Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν το 

χονδρικό εμπόριο γυαλιών ηλίου, συνταγογραφούμενων σκελετών και γενικά 

προϊόντων και υλικών στον τομέα των γυαλιών και των οπτικών αξεσουάρ. Ειδικότερα, 

τα προϊόντα αναπτύσσονται, διανέμονται, προωθούνται και πωλούνται από την Kering 

Eyewear υπό τις εμπορικές μάρκες του χαρτοφυλακίου της εταιρείας όπως Gucci, 

Cartier, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé, Alexander McQueen, 

Montblanc, Brioni, Dunhill, Boucheron, Pomellato, Alaïa, McQ, Puma και Lindberg. Η 

Kering Eyewear ανήκει στον παγκόσμιο Όμιλο Kering, με επικεφαλής την Kering S.A.. 

Η Kering S.A. είναι πολυεθνική εταιρεία με έδρα την Γαλλία, η οποία ειδικεύεται στα 

είδη πολυτελείας και ειδικότερα διαθέτει μία σειρά από πολυτελείς μάρκες στον τομέα 

της μόδας, των δερμάτινων ειδών, των κοσμημάτων και των ρολογιών Gucci, Saint 

Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, 

Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux και Kering Eyewear. 

 Η Huipu Corp. που είναι εταιρεία ειδικού σκοπού , δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ. Είναι άμεσα αποκλειστική θυγατρική της 

Kering Eyewear S.p.A. και συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση της Maui 

Jim Inc. από την Kering Eyewear S.p.A..  

 Η Maui Jim Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

του Ιλινόι των ΗΠΑ. Είναι ιδιωτικός κατασκευαστής γυαλιών που επικεντρώνεται στην 

αμερικανική αγορά γυαλιών υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, ασχολείται κυρίως με τον 

σχεδιασμό και την διανομή γυαλιών ηλίου ενώ παράλληλα σχεδιάζει και πωλεί 

υποθαλάσσια γυαλιά, οπτικούς φακούς και σκελετούς.   

 

Στις 9 Μαΐου 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.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 

Μαΐου 2022, 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 30 Μαΐου 

2022, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό 

εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 
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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 αυτήν σύμφωνα 

με το 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 και Σχεδίου 

Συγχώνευσης (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2022. Βάσει της Συμφωνίας, 

η απόκτηση της Maui Jim από την Kering Eyewear θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 

• H Huipu Corp. αρχικά θα αποκτήσει όλες τις Κοινές Μετοχές (Common Shares) υπό 

την κατοχή των μετόχων της Maui Jim. 

• H Welina Inc. η οποία θα είναι θυγατρική της Huipu Corp., θα συγχωνευθεί με τη Maui 

Jim δημιουργώντας μία ενιαία εταιρεία, την “Surviving Company”. Οι διευθυντές της Welina θα 

γίνουν διευθυντές της Surviving Company. Ως εκ τούτου, η Maui Jim δεν θα ασκεί κανένα 

έλεγχο επί της Surviving Company. 

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.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, ο Αγοραστής θα αποκτήσει αποκλειστικό 

έλεγχο επί του Στόχου. 

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 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 και πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από 

την Kering Eyewear επί του Στόχου, μέσω της Huipu Corp. 

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. 
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Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Kering για το 

οικονομικό έτος 2021 είχε ανέλθει γύρω στα €17.645.200.000 και ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών του Στόχου για το οικονομικό έτος 2021 ήταν περίπου €[……]1. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 

2021, ο Όμιλος Kering πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικό κύκλο 

εργασιών ύψους περίπου €[…….] και ο Στόχος πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία 

συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[……].  

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 Kering Eyewear ασχολείται με το χονδρικό εμπόριο γυαλιών ηλίου, συνταγογραφούμενων 

σκελετών και γενικά προϊόντων και υλικών στον τομέα των γυαλιών και των οπτικών 

αξεσουάρ. Ειδικότερα, τα προϊόντα αναπτύσσονται, διανέμονται, προωθούνται και πωλούνται 

από την υπό τις εμπορικές μάρκες του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. 

Ο Στόχος είναι ιδιωτικός κατασκευαστής γυαλιών που επικεντρώνεται στην αμερικανική αγορά 

γυαλιών υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό και την διανομή 

γυαλιών ηλίου ενώ παράλληλα σχεδιάζει και πωλεί υποθαλάσσια γυαλιά, οπτικούς φακούς 

και σκελετούς.   

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 (1) η αγορά εμπορίας (α) οπτικών 

σκελετών και (β) γυαλιών ηλίου. Οποιαδήποτε περαιτέρω υποδιαίρεση σε υπο-αγορές δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας πράξης. Η γεωγραφική αγορά 

για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η 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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Οριζόντια σχέση 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο Όμιλος Kering για το οικονομικό έτος 2021 πραγματοποίησε 

στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[……] που προήλθε 

κυρίως από την πώληση πολυτελών γυναικείων, παιδικών και βρεφικών ενδυμάτων και 

αξεσουάρ, τα οποία πωλούνταν μέσω εμπόρων χονδρικής πώλησης. Επίσης, η Kering 

Eyewear δραστηριοποιείται στην πώληση γυαλιών ηλίου και οπτικών σκελετών εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία διανέμονται μέσω διανομέων χονδρικής πώλησης.  

Ο Στόχος για το οικονομικό έτος 2021 πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικό 

κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[…….]. [……….].  

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Αγοράστρια και ο Στόχος δραστηριοποιούνται αμφότεροι 

στην αγορά χονδρικής πώλησης γυαλιών ηλίου και οπτικών σκελετών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία και ως εκ τούτου, υφίσταται οριζόντια σχέση ανάμεσα τους.  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες και τις πληροφορίες από την Στατιστική Υπηρεσία, αναφορικά 

με τους οπτικούς σκελετούς η Αγοράστρια έχει μερίδιο αγοράς [5-10%] στην Κυπριακή 

Δημοκρατία και ο Στόχος έχει μερίδιο αγοράς [0-5%] στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεπώς, 

δεν προκύπτει ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς στη βάση του ορισμού του Παραρτήματος Ι 

του Νόμου, αφού τα συνδυασμένα μερίδια των μερών δεν υπερβαίνουν το 15% στην αγορά 

των οπτικών σκελετών. 

Αναφορικά με τα γυαλιά ηλίου, η Αγοράστρια σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης έχει 

μερίδιο αγοράς [5-10%] στην Κυπριακή Δημοκρατία και ο Στόχος έχει μερίδιο αγοράς [0-5%] 

στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς στη 

βάση του ορισμού του Παραρτήματος Ι του Νόμου, αφού τα συνδυασμένα μερίδια των μερών 

δεν υπερβαίνουν το 15% στην αγορά των γυαλιών ηλίου.  

Κάθετη σχέση ή/και γειτονική σχέση 

Σε σχέση με οποιαδήποτε κάθετη σχέση, βάσει των στοιχείων της κοινοποίησης, δεν 

υπάρχουν τρέχουσες κάθετες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών. 

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. 
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Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, τα σχετικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τα όριο που θέτει ο Νόμος για ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς 

σε οριζόντιο επίπεδο. Επίσης δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα 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. 

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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