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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 43/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.25 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Emarsys eMarketing Systems AG από την SAP SE. 

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: 21 Οκτωβρίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η 

«Επιτροπή») στις 30/9/2020, από την εταιρεία SAP SE (στο εξής η «SAP»), 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 SAP, θα 

αποκτήσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο της Emarsys eMarketing Systems AG (στο εξής η 

«Emarsys» ή ο «Στόχος» ).   
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η SAP που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

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

SAP είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Ο όμιλος SAP δραστηριοποιείται 

στην πώληση λογισμικού για επιχειρήσεις. Οι λύσεις λογισμικού της SAP 

αποτελούν τυποποιημένο επιχειρηματικό λογισμικό στα διάφορα υποτμήματα 

της, περιλαμβανομένων των λύσεων για προγραμματισμό και χρηματοδότηση 

πόρων επιχειρήσεων, διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και πελατειακής 

εμπειρίας, καθώς επίσης και ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης 

προσωπικού. Αυτά επιτρέπουν σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να 

καταστήσουν τις επιχειρηματικές τους διεργασίες πιο αποτελεσματικές και 

ευέλικτες και να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της επιχείρησης τους. 

Επιπλέον, η SAP προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες στο λογισμικό της, καθώς επίσης και 

σεμινάρια κατάρτισης.  

2. Η Emarsys που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Αυστρίας. Η Emarsys προσφέρει μια λύση λογισμικού για 

διαχείριση πελατειακών σχέσεων (customer relationship management 

software) (στο εξής «CRM»), η οποία εμπορεύεται ως πλατφόρμα 

αλληλεπίδρασης πελατών όλων των καναλιών (omnichannel customer 

engagement platform). Η Emarsys δραστηριοποιείται διεθνώς, με γραφεία 

στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία και την Αυστραλία. 

Στις 2/10/2020, 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 16/10/2020, 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 6 Οκτωβρίου 2020, 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 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 21 

Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ της SAP, κάθε κατόχου μετοχών, ή επιλογών προς αγορά, 

στην Emarsys, και φυσικού προσώπου (στο εξής η «Συμφωνία»).  Κάτω από του όρους 

της Συμφωνίας, η  SAP θα αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Emarsys. 

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 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 υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι υπάρχει αλλαγή 

ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Emarsys, σε αποκλειστικό έλεγχο από την SAP. 

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. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών της SAP για το έτος 2019 ήταν €27,553 εκατομμύρια ενώ ο συνολικός 

κύκλος εργασιών της Emersys ήταν €[………]1 .  

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο, της SAP κατά το 2019 ανήλθε περίπου στα 

€[………], ο οποίος προήλθε από προήλθε από υπηρεσίες λογισμικού είτε επί τόπου 

είτε μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud). Ο κύκλος εργασιών της Emarsys κατά το 

2019 στην Κύπρο ανήλθε περίπου στις €[………]και προήλθε από λύσεις λογισμικού 

CRM.   

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

 
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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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 SAP δραστηριοποιείται στην πώληση λογισμικού για επιχειρήσεις. Ένα 

μέρος του εύρους του λογισμικού χαρτοφυλακίου της SAP είναι το λογισμικό για το 

κτίσιμο πιο δυνατών σχέσεων μεταξύ εταιρειών και των πελατών τους. Από αυτή την 

άποψη, το λογισμικό διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και το λογισμικό 

πελατειακής εμπειρίας (customer experience software) της SAP προσφέρει λύσεις οι 

οποίες ενισχύουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις (i) καταρτίζουν το προφίλ 

των πελατών τους, δημιουργούν καμπάνιες και δημιουργούν δυνητικούς πελάτες 

(leads), (ii) αυτοματοποιούν τις κινήσεις πώλησης για να βελτιστοποιήσουν την 

αποτελεσματικότητα του δυναμικού πώλησης τους, και (iii) αναπτύσσουν και 

προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα πελατειακών υπηρεσιών. 

H πλατφόρμα Emarsys βοηθά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο - για 

σχέσεις επιχείρησης με καταναλωτή (business to customer) (στο εξής «B2C») - να 

ενισχύσουν τις στρατηγικές προώθησης τους. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, αμφότερες η SAP και η Emarsys 

δραστηριοποιούνται στην παροχή λύσεων λογισμικού CRM. Η Emarsys 

δραστηριοποιείται σε ένα πιθανό υπό-τμήμα αγοράς για προώθηση (marketing) 

CRM, ενώ το χαρτοφυλάκιο της SAP καλύπτει όλες τις λειτουργίες του λογισμικού 

CRM. 

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 η αγορά παροχής λύσεων 

λογισμικού CRM. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για την ως άνω σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, στην υπό εξέταση υπόθεση, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι προκύπτει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ της SAP και της 

Emarsys στη σχετική αγορά παροχής λύσεων λογισμικού CRM στην Κυπριακή 

επικράτεια. Σημειώνεται ότι η Emarsys δραστηριοποιείται σε υπό-τμήμα αυτής, στην 

παροχή λογισμικού προώθησης (marketing software), ενώ το χαρτοφυλάκιο της SAP 

καλύπτει όλες τις λειτουργίες λογισμικού CRM, αλλά δεν δραστηριοποιείται στην 

παροχή λογισμικού προώθησης (marketing software) στην Κύπρο. 
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Σύμφωνα με τα μέρη, τα μερίδια αγοράς τους στην αγορά παροχής λύσεων 

λογισμικού CRM (όλων των λειτουργιών) στην κυπριακή επικράτεια, υπολογίζονται 

στο [10-20]% της SAP και [0-5]% της Emarsys. Σύμφωνα με τα εκτιμώμενα από τα 

μέρη μερίδια αγοράς, το συνδυαζόμενο μερίδιο αγοράς της SAP και του Στόχου στην 

αγορά παροχής λύσεων λογισμικού CRM (όλων των λειτουργιών) στην Κύπρο είναι 

περίπου [10-20]%. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης προκύπτει επίσης 

μια ενδεχόμενη γειτονική σχέση, καθώς οι πελάτες της Emarsys δύνανται να 

αγοράσουν και τα προϊόντα/υπηρεσίες της SAP. Εντούτοις, βάσει των πιο πάνω 

μεριδίων αγοράς, δεν υπάρχουν άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση σύμφωνα με τις πρόνοιες 

του Παραρτήματος Ι.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε 

κάθετη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. 

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. 

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 


