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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 82/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.066 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου 

της Clearcode Services S.A. από την KKCG Technologies s.r.o. μέσω            

της Aricoma Group AB 

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: 13 Δεκεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 12 Νοεμβρίου 2021, εκ μέρους της εταιρείας 

KKCG Technologies s.r.o. (στο εξής η «KKCG»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία η KKCG θα 

αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο της Clearcode Services S.A. (στο εξής η «Επιχείρηση 

Στόχος») μέσω της Aricoma Group AB και μιας νεοσύστατης εταιρείας ειδικού 

σκοπού. 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Aricoma Group AB (στο εξής η «Aricoma»), που αποτελεί εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας και είναι μέρος του 

ομώνυμου Ομίλου. Ο Όμιλος Aricoma, συμπεριλαμβανομένης και της Aricoma 

Group AB, ελέγχεται αποκλειστικά από την KKCG Technologies s.r.o. που με τη 

σειρά της ελέγχεται από την KKCG AG. 

Η Aricoma αποτελεί εταιρεία χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται επενδύσεις σε 

διάφορες χώρες, κυρίως στη Σουηδία. Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, ο Όμιλος 

Aricoma χωρίζεται σε δυο τμήματα: (α) το Τσεχικό/Σλοβακικό τμήμα, όπου κύρια 

εταιρεία είναι η Aricoma Group a.s., εταιρεία χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται 

επενδύσεις στην Τσεχική και Σλοβακική Δημοκρατία, και (β) το διεθνές τμήμα, 

όπου κύρια εταιρεία είναι η Aricoma Group AB.  

Οι εταιρείες του Ομίλου Aricoma παρέχουν διάφορες υπηρεσίες πληροφορικής (IT 

Services), όπως υποδομές και συστήματα τεχνολογίας 

πληροφοριών/επικοινωνιών και Cloud, υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων, 

ανάπτυξη λογισμικών καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας υποδομών και 

συστημάτων τεχνολογίας. 

2. Η KKCG Technologies s.r.o., που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Τσεχίας. Η εταιρεία, η οποία ανήκει στον 

Όμιλο KKCG, δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Όμιλος KKCG επενδύει σε τέσσερεις 

κύριους επιχειρηματικούς τομείς: (ι) στον ευρύτερο τομέα της ψυχαγωγίας (μέσω 

της  SAZKA Group a.s)∙ (ιι) στους τομείς  του πετρελαίου και του αερίου· (ιιι) στον 

τομέα  των ακινήτων· και (ιν) στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. 

Όπως υποβάλλουν τα μέρη, οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου KKCG στον 

τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών έχουν ως ακολούθως:  

• Παροχή υποδομών πληροφορικής  

• Ανάπτυξη λογισμικών και η εφαρμογή τους  

• Παροχή υλισμικού και λογισμικού  

• Παροχή επιχειρηματικών εφαρμογών και υπηρεσιών  

• Εξωτερική ανάθεση και διαχείριση των συσκευών τελικού χρήστη  

• Υπηρεσίες cloud  

• Παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας  
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• Eξωτερική ανάθεση, ενσωμάτωση και παροχή συμβουλών στον 

τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών 

Ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου KKCG είναι η KKCG AG, η οποία ελέγχεται από το 

Valea Foundation, ένα ιδιωτικό ίδρυμα που συστάθηκε σύμφωνα με τους Νόμους 

του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.  

Στην Κύπρο η KKCG AG δραστηριοποιείται κυρίως μέσω των ακόλουθων 

εταιρειών:  

(i) Οργάνωση Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.E (στο εξής η «ΟΠΑΠ»), η οποία 

δραστηριοποιείται στην παροχή τυχερών παιγνίων1.   

(ii) Neurosoft SA (στο εξής η «Neurosoft»), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά 

παροχής λογισμικών υπηρεσιών (software provision).  

3. Η Επιχείρηση Στόχος, Clearcode Services S.A. (στο εξής η «Clearcode»), η οποία 

αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας 

που δραστηριοποιείται στον προγραμματισμό λογισμικών (software developer) και 

ειδικεύεται στην κατασκευή προσαρμοσμένων πλατφόρμων ανάλυσης (custom 

analytics) και πλατφόρμων επιχειρησιακής ποιότητας SaaS (ήτοι, «Software as a 

Service»)  στους τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. 

Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση  Στόχος δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:   

(α)  Ανάπτυξη λογισμικών τεχνολογίας διαφήμισης (Advertising Technology 

 Software)  

(β)  Ανάπτυξη λογισμικών τεχνολογίας μάρκετινγκ (Marketing Technology 

Software) δια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης:    

(γ)  Παροχή αναλύσεων δεδομένων (Data Analytics Development) για τους 

ακόλουθους τομείς: 

Η Επιχείρηση Στόχος ελέγχει την Clearcode LLC, μια θυγατρική που εδρεύει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η οποία είναι μέρος της εξαγοράς. 

Στις 15 Νοεμβρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

 
1 H απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου των δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και λοιπών 
διαδικτυακών παιγνίων υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan, από τον ΟΠΑΠ, εγκρίθηκε με την Απόφαση 
της Επιτροπής υπ’ αρ. 14/2021. 
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Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 26 Νοεμβρίου 2021, 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 10 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 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 του εγγράφου «Summary 

of Terms» (στο εξής οι «Όροι») ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2021, στο οποίο 

καθορίζονται οι κύριοι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχου. Στη βάση αυτού, οι συμμετέχουσες 

συμφώνησαν όπως συνάψουν τυπικές συμφωνίες σχετικά με την αγοροπωλησία, για 

σκοπούς ολοκλήρωσης και υλοποίησης της προτεινόμενης συναλλαγής.  

Όπως προβλέπεται στο εν λόγω έγγραφο, και σύμφωνα με διευκρινίσεις που 

παρείχαν οι συμμετέχουσες, η προτεινόμενη συγκέντρωση θα υλοποιηθεί μέσω της 

Aricoma Group ΑΒ και νεοσύστατης εταιρείας ειδικού σκοπού η οποία θα συσταθεί 

στην Πολωνία για τους σκοπούς της προκείμενης συναλλαγής και θα ελέγχεται 

άμεσα από την Aricoma Group και έμμεσα από την KKCG Technologies s.r.o.. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους Όρους, η αγορά θα αφορά τουλάχιστον το 

98% του μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχου από υφιστάμενους μετόχους 

της (στο εξής οι «Πωλητές»), με απώτερο όμως στόχο την απόκτηση του συνόλου 

(100%) αυτού. Όπως ειδικότερα ορίζεται, η νεοσυσταθείσα εταιρεία θα αποκτήσει 

τουλάχιστον το 98% των μετοχών της Επιχείρησης Στόχου, ενώ οι Πωλητές θα 

καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να πείσουν τους υπόλοιπους μετόχους 

να πωλήσουν τις μετοχές τους. Εάν αυτό δεν καταστεί κατορθωτό, η νεοσυσταθείσα 

εταιρεία θα ασκήσει δικαίωμα υποχρεωτικής αποχώρησης (squeeze out) ούτως ώστε 

να καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Επιχείρησης Στόχου.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Αγοράστρια πρόκειται να ασκήσει το 

δικαίωμα σε σχέση με το υπόλοιπο 2% της Clearcode μόλις ληφθεί η έγκριση της 

Επιτροπής επί της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, εφόσον σκοπός είναι η 
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ενοποίηση της μετοχικής σύνθεσης της Αγοράστριας η οποία, σε κάθε περίπτωση, 

θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο επί της Clearcode με βάση το αρχικό μερίδιο 

98%. 

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 πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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 και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου, καθότι ο αποκλειστικός έλεγχος αυτής θα 

αποκτηθεί έμμεσα από την KKCG, μέσω της Aricoma και της νεοσύστατης εταιρείας 

ειδικού σκοπού. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της KKCG για το 

οικονομικό έτος 2020 ανήλθε γύρω στα €[………]2  και της Επιχείρησης Στόχου στα 

€[………]. 

Ο κύκλος εργασιών της KKCG στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 

2020 ανήλθε περίπου στα €[………] και της Επιχείρησης Στόχου στις €[………]. 

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. 

 
2 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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Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητας 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 KKCG (μέσω της KKCG και άλλων εταιρειών χαρτοφυλακίου) επενδύει σε 

τέσσερεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς και ειδικότερα: (ι) στον ευρύτερο τομέα της 

ψυχαγωγίας (μέσω της  SAZKA Group a.s), (ιι) στους τομείς  του πετρελαίου και του 

αερίου, (ιιι) στον τομέα  των ακινήτων, και (ιν) στον τομέα της τεχνολογίας 

πληροφοριών. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η προκείμενη συγκέντρωση αφορά αποκλειστικά τον 

τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών όπου οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου 

KKCG έχουν ως ακολούθως: 

• Παροχή υποδομών πληροφορικής  

• Ανάπτυξη λογισμικών και η εφαρμογή τους  

• Παροχή υλισμικού και λογισμικού  

• Παροχή επιχειρηματικών εφαρμογών και υπηρεσιών  

• Εξωτερική ανάθεση και διαχείριση των συσκευών τελικού χρήστη  

• Υπηρεσίες cloud  

• Παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας  

• Eξωτερική ανάθεση, ενσωμάτωση και παροχή συμβουλών στον τομέα της 

τεχνολογίας πληροφοριών. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου KKCG που 

πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο κατά το οικονομικό έτος 2020, προέκυψε από τις 

δραστηριότητες των εταιρειών ΟΠΑΠ και AEC.  

Ως έχει ήδη αναφερθεί, η ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται στην παροχή τυχερών παιγνίων 

και λειτουργεί μέσω δικτύου αντιπροσώπων με επίγεια βάση στην Ελλάδα και την 

Κύπρο και προσφέρει διάφορα τυχερά παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των 

αθλητικών στοιχημάτων. Η εταιρεία απέκτησε αποκλειστικό έλεγχο επί των 

δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και λοιπών διαδικτυακών τυχερών 

παιγνίων που διεξάγονται στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό το εμπορικό σήμα 

Stoiximan.  
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Η AEC δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας στον τομέα της 

τεχνολογίας πληροφοριών. Ο κύκλος εργασιών της στην Κύπρο κατά το έτος 2020 

προέκυψε από την πώληση αδειών λογισμικών ασφαλείας που είχαν εκδοθεί από 

τρίτες εταιρείες προς συγκεκριμένο πελάτη. Η AEC προέβη στην εν λόγω πώληση 

υπό την ιδιότητα της ως εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής. 

Η Επιχείρηση Στόχος Clearcode αποτελεί εταιρεία προγραμματισμού / ανάπτυξης 

λογισμικών (software developer) που ειδικεύεται στην κατασκευή προσαρμοσμένων 

πλατφόρμων ανάλυσης (custom analytics) και πλατφόρμων επιχειρησιακής 

ποιότητας SaaS (Software as a Service) στους τομείς της διαφήμισης και του 

μάρκετινγκ. 

Συγκεκριμένα, η Επιχείρηση  Στόχος δραστηριοποιείται στα εξής:   

 (α)  Ανάπτυξη λογισμικών τεχνολογίας διαφήμισης δια του σχεδιασμού και της 

ανάπτυξης (Advertising Technology Software):  

• Πλατφόρμων από πλευράς ζήτησης [Demand-side platforms (DSPs)]  

• Πλατφόρμων από πλευράς προσφοράς [Supply-side platforms (SSPs)]  

• Υπηρεσιών ανταλλαγής διαφημίσεων (Ad exchanges)  

• Πρωτοκόλλων υποστήριξης Real Time Bidding (RTB) (RTB protocol 

development and support)  

• Πλατφόρμων διαχείρισης δεδομένων [Data management platforms (DMPs)]  

• Πλατφόρμων στόχευσης κοινού (Audience-targeting platforms)  

 (β)  Ανάπτυξη λογισμικών τεχνολογίας μάρκετινγκ (Marketing Technology 

Software) δια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης:    

• Πλατφόρμων ανάλυσης και παρακολούθησης (Analytics & tracking platforms)  

• Συστημάτων διαχείρισης TAG [Tag management systems (TMSs)]  

• Πλατφόρμων αυτοματοποίησης του μάρκετινγκ (Marketing automation 

platforms)  

• Εργαλείων διαχείρισης και παρακολούθησης κοινωνικών μέσων (Social media 

management & monitoring tools)  

• Πλατφόρμων αφοσίωσης και παραπομπής πελατών (Loyalty & referral 

platforms)  

• Εργαλεία εξατομίκευσης (Personalization engines)  
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• Πλατφόρμων μάρκετινγκ και διαχείρισης / απεικόνισης δεδομένων πελατειακών 

σχέσεων (Marketing & CRM data analysis & visualization platforms)  

(γ)  Παροχή αναλύσεων δεδομένων (Data Analytics Development) για τους 

ακόλουθους τομείς:  

• Ηλεκτρονικό εμπόριο (eCommerce)  

• Διαφήμισης   

• Μάρκετινγκ   

• Κοινωνικών μέσων   

• Τηλεόρασης   

• Τραπεζικό   

• Λιανικό εμπόριο   

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε  στην 

Κύπρο το έτος 2020 από την Επιχείρηση Στόχο, προέκυψε από την πώληση 

υπηρεσιών ανακατασκευής εξαρτημάτων (refactoring of components) για το σύστημα 

ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (Digital signal processing (DPS) system) ενός 

πελάτη. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά 

προγραμματισμού / ανάπτυξης λογισμικού, σημειώνοντας ότι οποιοσδήποτε 

περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

συγκέντρωσης. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι ως  γεωγραφική αγορά για την υπό 

αναφορά σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας επηρεαζόμενων αγορών, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι, τόσο ο Όμιλος της Αγοράστριας όσο και η Επιχείρηση Στόχος 

διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ειδικότερα ότι, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της 

Αγοράστριας στην Κύπρο κατά το οικονομικό έτος 2020 προέκυψε από την ΟΠΑΠ, η 

οποία δραστηριοποιείται στην παροχή τυχερών παιγνίων, και την AEC, η οποία 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας στον τομέα της τεχνολογίας 

πληροφοριών. 
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Υπό το φως των ανωτέρω συνάγεται ότι ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε 

στην Κύπρο το 2020 από εταιρείες του Ομίλου KKCG δεν περιλαμβάνει 

δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τη σχετική αγορά προγραμματισμού / 

ανάπτυξης λογισμικού. Σημειώνεται ότι παρά το ότι ο Όμιλος KKCG 

δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και στην αγορά 

ανάπτυξης λογισμικών, εντούτοις, όπως υποβάλλεται από τις συμμετέχουσες, οι 

δραστηριότητες αυτές δεν διεξάγονται εντός Κύπρου. 

Όσον αφορά στην Επιχείρηση Στόχο, κατά το 2020 πραγματοποίησε στην Κύπρο 

κύκλο εργασιών ο οποίος προέκυψε από τη δραστηριότητά της στη σχετική αγορά 

και συγκεκριμένα από την παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής εξαρτημάτων 

(refactoring of components) για το σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (Digital 

signal processing (DPS) system).  

Ως εκ τούτου, στην Κύπρο δεν υφίσταται επικάλυψη σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των 

δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή καταλήγει επίσης ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν 

υφίσταται ζήτημα δημιουργίας κάθετης σχέσης μεταξύ των συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και 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.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


