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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού 

κεφαλαίου της Tapjoy, Inc από την ironSource Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 3 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου 2021, από την εταιρεία ironSource 

Ltd (στο εξής «ironSource»), 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, σύμφωνα με την οποία η ironSource 

προτίθεται να αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Tapjoy, Inc (στο εξής 

η «Επιχείρηση Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 



2 

 

 Η ironSource που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ισραήλ, με μετοχές εισηγμένες 

στο NYSE. Η ironSource είναι μια κορυφαία επιχειρηματική πλατφόρμα που 

επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου για κινητές συσκευές να 

ευημερήσουν στην οικονομία εφαρμογών (app economy). Επιτρέπει κυρίως 

στους δημιουργούς εφαρμογών να μετατρέψουν τις εφαρμογές τους σε 

επεκτάσιμες, επιτυχημένες επιχειρήσεις βοηθώντας τους να δημιουργήσουν 

εισόδημα και να αναλύσουν την εφαρμογή τους καθώς, και να επεκταθούν και 

να προσελκύσουν χρήστες μέσω πολλαπλών καναλιών, 

συμπεριλαμβανομένης μιας μοναδικής διανομής από την συσκευή (on-device 

distribution) μέσω συνεργασιών με κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς φορείς 

και κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (ΚΑΕ) (original equipment 

manufacturers – OEMs). Οι λύσεις της επιτρέπουν στους πελάτες να 

επικεντρώνονται στη δημιουργία εφαρμογών και στην εμπειρία χρήστη, ενώ η 

ironSource παρέχει την υποδομή για την επιχειρηματική τους επέκταση σε μια 

από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές: την οικονομία 

εφαρμογών (app economy). Η ironSource παρέχει επίσης λύσεις 

διαδικτυακού μάρκετινγκ για προωθητές μέσω κινητών συσκευών (mobile 

marketers). 

 Η Tapjoy, Inc. που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Delaware των ΗΠΑ. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί μια πλατφόρμα 

διαφημίσεων για κινητές συσκευές και δημιουργίας εισοδημάτων από 

εφαρμογές, που συνδυάζει διαφημίσεις για κινητές συσκευές (mobile 

advertising), έρευνες αγοράς και λύσεις δημιουργίας εισοδημάτων από 

εφαρμογές. Οι διαφημιστές τοποθετούν διαφημίσεις με την Tapjoy και η εν 

λόγω εταιρεία εμφανίζει αυτές τις διαφημίσεις πάνω στις εφαρμογές των 

εκδοτών (publishers) στους χρήστες. Εάν ένας χρήστης ολοκληρώσει την 

προσφορά της διαφήμισης, ο διαφημιστής ενημερώνει την Tapjoy, η οποία 

στη συνέχεια ανταμείβει τον χρήστη. Συγκεκριμένα, η Tapjoy συνεργάζεται με 

τους διαφημιστές βοηθώντας τους να προσεγγίσουν το ιδανικό κοινό τους 

μέσω διαφημίσεων βίντεο με ανταμοιβή (δίνοντας στους χρήστες μια 

ανταμοιβή σε αντάλλαγμα για το χρόνο που αφιερώνουν στην προβολή μιας 

διαφήμισης), διακεκομμένων διαφημίσεων βίντεο (διαφήμιση σε σημεία 

διακοπής του παιχνιδιού ή του περιεχομένου της εφαρμογής - που μπορούν 

να παραλειφθούν μετά από 5 δευτερόλεπτα) και του offerwall της Tapjoy 

(ανταμοιβή των χρηστών για την εμπλοκή τους με τις διαφημίσεις βάσει τους 
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δικούς τους όρους). Βοηθά επίσης τους εκδότες να αποκτήσουν νέους 

χρήστες και να δημιουργήσουν έσοδα από τις εφαρμογές. 

 

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η 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 12 Νοεμβρίου 2021, 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 2 Δεκεμβρίου 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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας (στο εξής η 

«Συμφωνία») ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2021, η οποία συμφωνήθηκε από και 

μεταξύ των ironSource Sonic, Inc., ενεργώντας ως η Αγοράστρια , ironSource Sonic 

2021, Inc., θυγατρικής της Αγοράστριας («Merger Sub») και των Tapjoy, Inc., (the 

«Company») και Fortis Advisors LLC.  

Βάση της Συμφωνίας, τα μέρη θα προβούν σε διάφορα βήματα με σκοπό την 

ολοκλήρωση της πράξης.  

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την ironSource, του μετοχικού 

κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου επί της Tapjoy, μέσω της Συμφωνίας. 
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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 του Στόχου από την 

ironSource. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2020 της ironSource ανήλθε γύρω στα 

€[………]1 σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ή λογαριασμούς) της 

εταιρείας2 και για το έτος 2020, της Επιχείρησης Στόχος ανήλθε γύρω στα 

€[………].3  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής 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, η ironSource, κατά το οικονομικό έτος 2020, πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο που ανήλθε στα €[………], σύμφωνα με τις ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις (ή λογαριασμούς) της εταιρείας4. Η Επιχείρηση Στόχος, 

κατά το οικονομικό έτος 2020 είχε κύκλο εργασιών στην Κύπρο, ύψους €[………]5.  

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 

 
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 [....]. 
2[………].  
3 [………].  
4 [………]. 
5 [………]. 
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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. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η παρούσα συγκέντρωση αφορά δύο σχετικές 

αγορές: 

1. την αγορά για λύσεις δημιουργίας εισοδημάτων μέσω εφαρμογών για κινητές 

συσκευές από την πλευρά των εκδοτών (the market for mobile app monetization 

solutions on the publisher side) και 

2. την αγορά για λύσεις διαδικτυακής διαφήμισης από την πλευρά των 

διαφημιστών (the market for online advertising solutions on the advertiser side). 

Η ironSource και η Tapjoy είναι δύο από τους πολλούς παρόχους λύσεων 

δημιουργίας εισοδημάτων για εφαρμογές κινητών συσκευών. Τα Μέρη προσφέρουν 

το καθένα από μια σειρά λύσεων για δύο ομάδες πελατών: 

(1) Τα Μέρη προσφέρουν υπηρεσίες δημιουργίας εισοδημάτων για εκδότες 

εφαρμογών για κινητές συσκευές (π.χ. smartphone και tablets). Οι υπηρεσίες αυτές 

ανταγωνίζονται άλλες μορφές λύσεων δημιουργίας εισοδημάτων που 

χρησιμοποιούνται στην οικονομία εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile app 

economy).  

(2) Τα Μέρη προσφέρουν υπηρεσίες που επιτρέπουν σε διαφημιστές να προβάλλουν 

διαφημίσεις σε εφαρμογές για κινητές συσκευές. Οι υπηρεσίες αυτές ανταγωνίζονται 

άλλες μορφές ψηφιακής διαφήμισης χωρίς αναζήτηση (digital non-search 

advertising).   

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά (α) την αγορά 

Προσφοράς Λύσεων Δημιουργίας Εισοδημάτων (Monetization) για Εκδότες 
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Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές, και (β) την αγορά Παροχής Διαδικτυακών 

Διαφημιστικών Λύσεων σε Διαφημιστές. Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές 

αγορές, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης προκύπτει οριζόντια σχέση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην σχετική αγορά της 

Προσφοράς Λύσεων Δημιουργίας Εισοδημάτων για Εκδότες Εφαρμογών για Κινητές 

Συσκευές στην Κύπρο. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, στην εν λόγω αγορά υπάρχει και η 

παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης που είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο 

προσφέρεται στους εκδότες ως μέρος του πακέτου λύσεων δημιουργίας 

εισοδημάτων που τους προσφέρονται. Μέσω της προσφοράς λύσεων 

διαμεσολάβησης (mediation solution), δίδεται στους εκδότες η δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν περισσότερες πλατφόρμες. Η Tapjoy και η ironSource προσφέρουν 

λύσεις δημιουργίας εισοδημάτων σε δημιουργούς/εκδότες εφαρμογών ως εκ τούτου 

υπάρχει μια μεταξύ τους συνεργασία ως αποτέλεσμα της οριζόντιας σχέσης μεταξύ 

τους. 

Η Tapjoy εκτιμά ότι το μερίδιο αγοράς της στις λύσεις δημιουργίας εισοδημάτων 

μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών (δηλ. επί πληρωμή, freemium και δωρεάν), 

ανεξάρτητα από το είδος της εφαρμογής, καθώς και στην διαφήμιση μέσω κινητών 

συσκευών (δηλ. εξαιρουμένων των επί πληρωμή μοντέλων δημιουργίας 

εισοδημάτων) ανέρχεται σε [………]% στην Κύπρο. Στις ίδιες αγορές, η ironSource 

εκτιμά επίσης ότι το μερίδιο αγοράς της στην Κύπρο είναι [………]%.  

Ως εκ τούτου δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση των προνοιών του 

Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, αναφορικά με κάθετη σχέση «[………].» 

Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 3 του Παραρτήματος Ι του Νόμου. Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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 


