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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2018 από τη SAP SE (εφεξής η 

«SAP»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του 100% των μετοχών της Qualtrics 

International Inc. (στο εξής η «Qualtrics») από τη SAP America, Inc. (εφεξής η «SAP 

America»). Η SAP America είναι θυγατρική της SAP και έχει συστήσει την εταιρεία 

Bucknell Merger Subsidiary Inc. (εφεξής η «Bucknell»), η οποία θα συγχωνευθεί με την 

Qualtrics. Έτσι, η Qualtrics και οι 18 θυγατρικές της εταιρείες θα καταστούν έμμεσα εξ΄ 

ολοκλήρου θυγατρικές της SAP.  



Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η SAP SE είναι η τελική μητρική εταιρεία του ομίλου SAP (στο εξής το «SAP 

Group») που αποτελεί ένα διεθνή πωλητή λογισμικού για επιχειρήσεις. Οι λύ-

σεις λογισμικού της SAP περιλαμβάνουν πρότυπο επιχειρησιακό λογισμικό En-

terprise Application Software (εφεξής το «EAS») και τις διάφορες υποκατηγο-

ρίες του, ιδίως του λογισμικού διαχείρισης σχέσεων με πελάτες «Customer Re-

lationship Management» (εφεξής το «CRM»). Επιπλέον, η SAP προσφέρει υ-

πηρεσίες συντήρησης και παροχής συμβουλών προσαρμοσμένες στο λογι-

σμικό της καθώς και σε εκπαιδεύσεις. 

2. Η SAP America, Inc., είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Delaware των ΗΠΑ. Αποτελεί θυγατρική της SAP και είναι η εται-

ρεία μέσω της οποίας το SAP Group ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες στις 

ΗΠΑ. Οι δραστηριότητές της είναι αυτές που περιγράφονται παραπάνω για τη 

SAP. Η SAP America έχει συστήσει την εταιρεία Bucknell Merger Subsidiary 

Inc. (εφεξής η «Bucknell») που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους του Delaware των ΗΠΑ, για σκοπούς της παρούσας συγκέ-

ντρωσης. 

3. Η Qualtrics είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του 

Delaware των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται στη διανομή της τεχνολογικής πλατ-

φόρμας Διαχείρισης Σχολίων Πελατών (Customer Feedback Management 

"CFM")', που είναι ένα προϊόν που συμπληρώνει την προσφορά προϊόντων της 

SAP.  

Στις 5 Δεκεμβρίου 2018, 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 στις 

14 Δεκεμβρίου 2018, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 8 Ιανουαρίου 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 



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 πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας και 

Σχεδίου Συγχώνευσης (εφεξής η «Συμφωνία») μεταξύ της SAP America, της Qualtrics 

(επιχείρηση στόχος), της Bucknell (ονομαζόμενη στη Συμφωνία ως «Merger Sub») και 

της Shareholders Representatives Services LLC (ονομαζόμενη στη Συμφωνία ως 

«Representative»). Βάσει της Συμφωνίας, αρχικά οι εταιρείες Qualtrics και Bucknell θα 

συγχωνευθούν και στη συνέχεια η Bucknell θα εξαφανιστεί και από την πράξη θα 

επιβιώσει η εταιρεία Qualtrics, η οποία θα ανήκει στην SAP America, θυγατρική της 

SAP. 

Αποτέλεσμα της εν λόγω πράξης είναι η απόκτηση του 100% των μετοχών της 

Qualtrics από την SAP. 

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 συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου αφού πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Qualtrics, 

καθότι θα αποκτηθεί ο αποκλειστικός της έλεγχος από την SAP.   

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, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργα-

σιών της SAP ήταν €[………]1 για το έτος 2017, ενώ ο συνολικός κύκλος της Qual-

trics, για το έτος 2017 ήταν €[………].  

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η SAP διεξάγει 

εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 

κύκλο εργασιών για το έτος 2017 ύψους €[………] που προέρχεται από λογισμικό 

νέφος και λογισμικό επί τόπου €[………] και από υπηρεσίες υποστήριξης €[………]. Η 

Qualtrics διεξάγει επίσης εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

                                                             
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 α-
πόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 

 



Κυπριακής Δημοκρατίας, με κύκλο εργασιών για το έτος 2017 ύψους €[………] από 

πωλήσεις της CFM.  

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. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητάς 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 Qualtrics δραστηριοποιείται στη πλατφόρμα Διαχείρισης Σχολίων Πελατών 

(Customer Feedback Management "CFM"). Η εν λόγω εταιρεία έχει αναπτύξει μια 

τεχνολογική πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για τη συλλογή, τη 

διαχείριση και την επεξεργασία δεδομένων εμπειρίας που ονομάζονται δεδομένα -X. 

Η πλατφόρμα Qualtrics XM είναι ένα σύστημα δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται από 

ομάδες, τμήματα και ολόκληρους οργανισμούς για τη διαχείριση των τεσσάρων 

βασικών εμπειριών, δηλαδή του πελάτη, του προϊόντος, των εργαζομένων και της 

επωνυμίας, μέσω μιας πλατφόρμας.  

 

Η SAP δραστηριοποιείται στο επιχειρησιακό λογισμικό Enterprise Application Software 

«EAS». Το EAS είναι λογισμικό που υποστηρίζει τις επιχειρηματικές λειτουργίες των 

επιχειρήσεων. Το εν λόγω λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε 

επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας2 ώστε οι 

επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν να μετατραπούν σε «ευφυείς επιχειρήσεις» και να 

καταστήσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες πιο αποτελεσματικές και ευέλικτες 

και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους.  

 

Επιπλέον, η SAP προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και παροχής συμβουλών 

προσαρμοσμένες στο λογισμικό της καθώς και εκπαιδεύσεις, οι οποίες αποτελούν 

                                                             
2 Ιστοσελίδα της  SAP https://news.sap.com/2018/11/sap-to-acquire-qualtrics-experience-management/ 



αναπόσπαστο μέρος της προμήθειας του εν λόγω λογισμικού. Πρόκειται για υπηρεσίες 

με τις οποίες προσφέρονται ενημερώσεις, τεχνικές και νομικές επιδιορθώσεις και άλλες 

βελτιώσεις λογισμικού. Η SAP στέλνει στους πελάτες της ενημερώσεις λογισμικού, οι 

οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων ή την 

προσαρμογή ορισμένων νέων νομικών απαιτήσεων κ.λπ. 

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

και σχετική νομολογία3, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ορίζονται ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας α) η διανομή του 

επιχειρησιακού λογισμικού Enterprise Application Software «EAS» και β) η διανομή 

της τεχνολογικής πλατφόρμας Διαχείρισης Σχολίων Πελατών «CFM». Οποιοσδήποτε 

περαιτέρω διαχωρισμός δεν είναι απαραίτητος καθότι δεν διαφοροποιεί το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν 

προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη αλλά ούτε και κάθετη σχέση στις 

δραστηριότητες των εμπλεκομένων μερών. 

Από τα στοιχεία της κοινοποίησης φαίνεται να προκύπτει γειτονική σχέση μεταξύ της 

σχετικής αγοράς του επιχειρησιακού λογισμικού Enterprise Application Software 

«EAS» και της σχετικής αγοράς της τεχνολογικής πλατφόρμας Διαχείρισης Σχολίων 

Πελατών «CFM». Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρουν οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις, το μερίδιο αγοράς της Qualtrics στη διανομή λογισμικού Διαχείρισης 

Σχολίων Πελατών «CFM»  στην Κυπριακή Δημοκρατία, για το οικονομικό έτος 2017 

εκτιμάται στο [0-5]% της υπό αναφορά σχετικής αγοράς και της SAP στη διανομή της 

τεχνολογικής πλατφόρμας Διαχείρισης Σχολίων Πελατών «CFM» εκτιμάται στο [10-

20]%. 

Η Υπηρεσία ανέτρεξε στους Δείκτες Κύκλου Εργασιών 2017-2018 της Στατιστικής 

Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς υπολογισμού  των μεριδίων 

αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ο κώδικας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (NACE CODE) στον οποίο δραστηριοποιούνται τα εμπλεκόμενα μέρη 

είναι ο Ν82 - διοικητικές δραστηριότητες γραφείου και άλλες δραστηριότητες παροχής 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.4  

                                                             
3 COMP / M.4944 SAP / Business Objects, Ελβετική Αρχή Ανταγωνισμού έκθεση RPW Report 3/2010. 
4 Σημειώνεται ότι η Αυστριακή Αρχή Ανταγωνισμού σε ανακοίνωση της σχετικά με την παρούσα υπόθεση 
αναφέρει ως τομέα δραστηριοποίησης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων τις διοικητικές δραστηριότητες 
γραφείου και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις. (Βλ. ερυθρό 58) 



 

Η Στατιστική Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν καταγράφει στοιχεία 

αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών του κώδικα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας Ν82. Εντούτοις, συμφώνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο δείκτης κύκλου εργασιών του εν λόγω τομέα έμεινε 

αμετάβλητος το 2017 σε σχέση με το έτος βάσης που είναι το 2015. Με αυτή την λογική 

και με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο συνολικός κύκλος εργασιών της 

υπό αναφορά επιχειρηματικής δραστηριότητας ανήλθε κατά το 2015 στα €74,6 

εκατομμύρια εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος συγκριτικά έμεινε 

αμετάβλητος το 2017. Επομένως, το μερίδιο αγοράς της SAP σύμφωνα με αυτά τα 

στοιχεία στις διοικητικές δραστηριότητες γραφείου και άλλες δραστηριότητες παροχής 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται περίπου στο [10-20]% και της Qualtrics 

σε [0-5]%. 

Ως εκ των ανωτέρω, στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη 

αγορά με βάση το Παράρτημα 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. 

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 
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