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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Callidus Software Inc. από τη SAP SE, µέσω της SAP America 

Inc.   

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 19 Μαρτίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου 2018, από την εταιρεία SAP SE, 

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 SAP SE, 

µέσω της SAP America Inc., θα αποκτήσει το µετοχικό κεφάλαιο της Callidus 

Software Inc. (στο εξής η «CallidusCloud»).  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η SAP SE που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Γερµανίας και είναι η τελική µητρική εταιρεία του οµίλου SAP. Ο εν 

λόγω όµιλος δραστηριοποιείται στην πώληση λογισµικού για επιχειρήσεις, οι 
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οποίες περιλαµβάνουν πρότυπο επιχειρησιακό λογισµικό (Enterprise 

Application Software) (στο εξής αναφερόµενο ως "EAS") και τις διάφορες 

υποκατηγορίες του, ιδίως του λογισµικού διαχείρισης σχέσεων µε πελάτες 

("Customer Relationship Management") (στο εξής αναφερόµενο ως "CRM"). 

Τα λογισµικά αυτά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις όλων των µεγεθών να 

καταστήσουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες πιο αποτελεσµατικές και 

ευέλικτες και να αυξήσουν την προστιθέµενη αξία των επιχειρήσεων τους. 

Επιπλέον, ο όµιλος SAP προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και παροχής 

συµβουλών προσαρµοσµένες στο λογισµικό της καθώς και σε εκπαιδεύσεις. 

Η SAP America Inc. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα 

µε τους νόµους της πολιτείας Delaware, των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής. Η SAP America Inc.  είναι θυγατρική της SAP SE και µέσω αυτής, ο 

όµιλος SAP διεξάγει τις δραστηριότητες του στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής. Η SAP America Inc. έχει ως θυγατρική της την Emerson One 

Acquisition Corp., η οποία είναι ένα όχηµα απόκτησης (acquisition vehicle) 

που θα χρησιµοποιηθεί για σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. 

• H Callidus Software Inc. που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους νόµους της πολιτείας Delaware, των Ηνωµένων Πολιτειών 

της Αµερικής και δραστηριοποιείται στον τοµέα λογισµικού επιχειρήσεων 

(EAS) και πιο συγκεκριµένα στις λύσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(CRM). Η εν λόγω εταιρεία παρέχει λύσεις λογισµικού ως υπηρεσία για την 

προώθηση και την αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων.  

Στις 16/02/2018, 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 ∆ηµοκρατίας 

στις 02/03/2018, 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 16/03/2018, 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 
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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 συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας ηµεροµηνίας 

29ης Ιανουαρίου 2018, µεταξύ της SAP America Inc., της εξ ολοκλήρου θυγατρικής 

της, Emerson One Acquisition Corp. και της Callidus Software Inc. (στο εξής η 

«Συµφωνία»). Βάσει της Συµφωνίας, η SAP America Inc., µέσω της Emerson One 

Acquisition Corp. θα αποκτήσει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της CallidusCloud. 

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 

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)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

CallidusCloud. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το οικονοµικό έτος 2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών της SAP 

SE ανήλθε περίπου στα €23,4 δισεκατοµµύρια, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών 

της CallidusCloud κατά το ίδιο έτος, ανήλθε περίπου στα €227,6 εκατοµµύρια.  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών στην 

Κύπρο, της SAP SE κατά το 2017 ανήλθε περίπου στα […..]1. Ο κύκλος εργασιών 

της CallidusCloud κατά το 2017 στην Κύπρο ανήλθε περίπου στα […..]. 

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 

                                                        
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 
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ανταγωνισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 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. 

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. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η αγοράστρια εταιρεία και ο στόχος 

δραστηριοποιούνται στην πώληση λογισµικού EAS, το οποίο αποτελεί λογισµικό που 

υποστηρίζει τις επιχειρηµατικές διαδικασίες των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 

µεγέθους και τοµέα δραστηριότητας. 

Όλες οι δραστηριότητες της CallidusCloud εµπίπτουν στο τµήµα CRM της αγοράς 

EAS. Στο χώρο της CRM, η CallidusCloud προσφέρει λύσεις: (A) ∆ιαχείρισης 

απόδοσης πωλήσεων (Sales Performance Management), (B) Ενεργοποίησης 

πωλήσεων (Sales Enablement), (Γ) Εκτέλεσης Πωλήσεων (Sales Execution), (∆) 

Επαφής µε τον πελάτη και (Ε) Αναλυτικά στοιχεία και τεχνολογία (Analytics and 

Technology).   

Ο όµιλος SAP δραστηριοποιείται στην πώληση λογισµικού για επιχειρήσεις που 

αφορά το EAS και συγκεκριµένα το CRM. Οι λύσεις CRM του οµίλου SAP παρέχουν 

στις εταιρείες τα εργαλεία λογισµικού για να αναπτύξουν ισχυρότερες σχέσεις µε τους 

πελάτες τους, εµπλέκοντάς τους σε διάφορα σηµεία επαφής.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά παροχής λύσεων 

λογισµικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), σηµειώνοντας ότι 

οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισµός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί την 

αξιολόγηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά για την πιο πάνω σχετική αγορά 

προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, προκύπτει οριζόντια αλληλεπικάλυψη (overlap) στην 

σχετική αγορά παροχής λύσεων λογισµικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(CRM) στην Κύπρο. 
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Το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική 

αγορά στην κυπριακή επικράτεια φτάνει το [20-30%]. Ως εκ τούτου λόγω της 

ύπαρξης επηρεαζόµενης αγοράς στη βάση του ορισµού του Παραρτήµατος Ι του 

Νόµου, η Επιτροπή αξιολόγησε την πράξη συγκέντρωσης σύµφωνα µε τα κριτήρια 

που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόµου. Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε 

υπόψη της τη διάρθρωση των επηρεαζόµενων αγορών, τον δυνητικό ανταγωνισµό, 

τους φραγµούς εισόδου κ.ά.. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 19 καθώς και σχετική νοµολογία, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δύναται να κηρυχτεί συµβατή 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 17 καθότι αν και εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του Νόµου και στην έννοια της συγκέντρωσης, δεν προκαλεί αµφιβολίες 

ως προς τη συµβατότητα της µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

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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