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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 16/3/2020, από την εταιρεία Schneider Electric 

SE (στο εξής η «Schneider SE»), 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 Schneider 

SE προτίθεται να αποκτήσει μέσω δημόσιας προσφοράς, υπό μορφή εθελοντικής 

δημόσιας προσφοράς εξαγοράς μέχρι και 100% του μετοχικού κεφαλαίου αλλά όχι 

λιγότερο από 50% συν 1 μετοχή, της RIB Software SE (στο εξής η «RIB» ή η 

«Επιχείρηση Στόχος»), μέσω της Schneider Investment AG. 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Schneider SE που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Γαλλίας, που ειδικεύεται στην προμήθεια ηλεκτρικού 

εξοπλισμού χαμηλής και μεσαίας τάσης και προσφέρει λύσεις λογισμικού για 

την αυτοματοποίηση και διαχείριση ενεργείας. 

H Schneider Investment AG ανήκει έμμεσα στην Schneider SE και ασχολείται 

με τις ίδιες δραστηριότητες του ομίλου. 

2. Η RIB Software SE που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Γερμανίας, που δραστηριοποιείται στην αγορά λογισμικών 

του κατασκευαστικού τομέα 

 Στις 16/3/2020, 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 27/03/2020, 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 2/4/2020, 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 συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση ενός Business 

Combination Agreement (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 13/2/2020, σύμφωνα 

με την οποία η Αγοράστρια εταιρεία θα προχωρήσει σε δημόσια προσφορά υπό 

μορφή εθελοντικής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς μέχρι και 100% του μετοχικού 

κεφαλαίου αλλά όχι λιγότερο από 50% συν 1 μετοχή, με σκοπό την απόκτηση 

ελέγχου επί της RIB (στο εξής η «Συμφωνία»). Η δημόσια προσφορά έχει την 

υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης Στόχου. 
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Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων, και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η Αγοράστρια εταιρεία θα προχωρήσει σε δημόσια 

προσφορά υπό μορφή εθελοντικής δημόσιας προσφοράς εξαγοράς μέχρι και 100% 

του μετοχικού κεφαλαίου αλλά όχι λιγότερο από 50% συν 1 μετοχή, με σκοπό την 

απόκτηση ελέγχου επί της RIB.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου της RIB από την Schneider SE. 

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, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2019 της Schneider SE ανήλθε στα €26 δισεκατομμύρια και της RIB για το έτος 2018 

ανήλθε στα €136,9 εκατομμύρια. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τόσο η Αγοράστρια όσο 

και η Επιχείρηση Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2019 της 

Schneider SE ανήλθε στα €[………]1 και της RIB για το έτος 2018 και 20192 ανήλθε 

γύρω στις €[………] και €[………] αντίστοιχα. 

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 

 
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 [....]. 
2Στοιχεία από μη ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

Συναφώς, 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 Schneider SE είναι μία γαλλική εταιρεία ειδικευομένη στην προμήθεια ηλεκτρικού 

εξοπλισμού χαμηλής και μεσαίας τάσης. Επιπλέον, η Schneider SE προσφέρει 

λύσεις λογισμικού για αυτοματοποίηση και διαχείριση ενεργείας: 

- λογισμικά για τη διαχείριση ενεργείας: η κατηγορία των λογισμικών αυτών 

επιτρέπει στους πελάτες να σχεδιάζουν, να κτίζουν, να λειτουργούν και να συντηρούν 

τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τους, 

- λογισμικά για βιομηχανική αυτοματοποίηση: αυτά τα προϊόντα λογισμικού 

επιτρέπουν στους πελάτες να υπολογίζουν, να σχεδιάζουν, να λειτουργούν και να 

συντηρούν τα συστήματα αυτοματοποίησής τους. 

Η RIB έχει επενδύσεις σε αριθμό εταιρειών (όμιλος RIB), οι οποίες δημιουργούν, 

αναπτύσσουν και αδειοδοτούν λογισμικά (software) για αρχιτέκτονες, μηχανικούς και 

γενικά για τον κατασκευαστικό κλάδο παγκοσμίως. Αυτές οι εταιρείες παρέχουν 

επίσης υπηρεσίες συντήρησης, παροχής διαφόρων συμβουλών και υπηρεσίες 

αποθήκευσης σε cloud. 

Επιπλέον, υπάρχουν δύο πρόσθετες και ξεχωριστές επιχειρήσεις που λειτουργούν 

εντός του ομίλου RIB: i) η xTWO GmbH, η οποία πωλεί προϊόντα υγιεινής και 

διατηρεί αποθήκη για τα προϊόντα αυτά και ii) η SGTWO AG, μια κοινή επιχείρηση η 

οποία έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

business) για κατασκευαστικά υλικά. 

Η RIB, η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις αγορές λογισμικών για την 

βιομηχανία Αρχιτεκτονική, Μηχανολογία & Κατασκευή (Architecture, Engineering & 

Construction)  (στο εξής η «βιομηχανία AEC»). Εντός της κατηγορίας των λογισμικών 

για τη βιομηχανία AEC, η RIB δραστηριοποιείτα κυρίως στο τμήμα για την παροχή 

λογισμικού προοριζόμενο για τις κατασκευές (construction software).  
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Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσίων ορίζεται η αγορά παροχής 

(α) λύσεων λογισμικού για αυτοματοποίηση και διαχείριση ενεργείας και (β) 

λογισμικών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία AEC. Ως γεωγραφική αγορά για 

όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίστηκε η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Η Schneider SE προσφέρει λύσεις λογισμικού για αυτοματοποίηση και διαχείριση 

ενεργείας. Σε ότι αφορά την Κύπρο, το μοναδικό είδος λογισμικού το οποίο πώλησε η 

Schneider SE, αφορά το λογισμικό Διεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής (Human 

MachineInterface - HMI), το οποίο είναι ένα λογισμικό αυτοματοποίησης καθώς και 

άδειες (licenses) για πρόσβαση σε πλατφόρμες cloud για σκοπούς διαχείρισης 

ενέργειας. Αυτές οι πωλήσεις αφορούν λογισμικό αυτοματοποίησης που δεν 

σχετίζεται με την βιομηχανία AEC και τα λογισμικά που προορίζονται για τις 

κατασκευές, όπου δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι πωλήσεις της Schneider SE, που 

πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν σχετίζονται 

καθόλου με την βιομηχανία AEC, η οποία αφορά την αγορά όπου 

πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις λογισμικού της RIB στην Κύπρο. Οι πωλήσεις 

λογισμικού RIB αφορούσαν κυρίως πωλήσεις λογισμικού «cloud» και «μη-cloud» σε 

σχέση με λογισμικά που προορίζονται για τις κατασκευές. Ομοίως, οι πωλήσεις της 

Schneider SE στην Κύπρο δεν σχετίζονται με άλλες «cloud» υπηρεσίες που 

προσφέρει η RIB στην Κύπρο άσχετες με λογισμικά που προορίζονται για τις 

κατασκευές, αλλά που εξακολουθούν να σχετίζονται γενικά με την βιομηχανία AEC. 

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες της RIB στην κυπριακή αγορά, η πράξη σύμφωνα 

με τις συμμετέχουσες, δεν οδηγεί σε οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη λόγω του 

γεγονότος ότι η Schneider SE δεν κατασκευάζει λογισμικό προοριζόμενο για τις 

κατασκευές (construction software) και οι πωλήσεις της στην Κύπρο δεν έχουν καμία 

σχέση με τον τομέα AEC. 

 

Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, ούτε η RIB δεν 

δραστηριοποιείται στην αγορά λογισμικού HMI όπου δραστηριοποιείται η Schneider 

SE στη Κύπρο. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υφίστανται σχέσεις 

προμηθευτή / πελάτη μεταξύ των Μερών όσον αφορά τα αντίστοιχα προϊόντα 
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λογισμικού τους και μεταξύ των προϊόντων λογισμικού της RIB και των άλλων 

προϊόντων της Schneider SE. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν 

δημιουργεί τις οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης. 

 

Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τη θέση ότι και στη περίπτωση που η Schneider SE και 

η RIB μπορούν να πουλήσουν στους ίδιους πελάτες (EPCs)3, η προτεινόμενη πράξη 

δεν εγείρει ζητήματα διαγώνιων σχέσεων (conglomerate issues). Πρώτα απ 'όλα, η 

επιλογή των προμηθευτών γίνεται από τους EPCs - που είναι εξειδικευμένοι 

αγοραστές - σε ένα χρονοδιάγραμμα που διαρκεί αρκετούς μήνες. Αυτή η μακρά 

χρονική περίοδος ενδέχεται να σπάσει τη δυναμική που απαιτεί η ομαδοποίηση 

προϊόντων/υπηρεσιών. Ως ισχυρίζονται οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, η 

προτεινόμενη πράξη δεν επηρεάζει στενά συνδεδεμένες γειτονικές αγορές και δεν 

εγείρει ζητήματα διαγώνιων σχέσεων, διότι δεν αυξάνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο 

της Schneider SE. 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη ή/και κάθετη ή/και γειτονική σχέση 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών εταιρειών. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη 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.  

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του 

ορισμού του Παραρτήματος 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 τον 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 

 
3Engineering, Procurement and Construction contractors. 
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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 


