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Ηµεροµηνία απόφασης: 12 Σεπτεµβρίου 2016                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 5 Αυγούστου 2016, από την Oracle Corporation (εφεξής η 

«Oracle»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά µετοχικού κεφαλαίου της NetSuite Inc. 

(εφεξής η «NetSuite») από την Oracle µέσω των εταιρειών OC Acquisition LLC 

(εφεξής η «OC Acquisition») και Napa Acquisition Corporation (εφεξής η «Napa 

Acquisition»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• Η Oracle Corporation είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, στην 

κατασκευή, στη διάθεση και στη διανοµή λογισµικών, περιλαµβανοµένων των 

ενδιάµεσων λογισµικών (Middleware), λογισµικών βάσεων δεδοµένων 

(database software) και λογισµικών εφαρµογών για επιχειρήσεις (enterprise 

application software) (στο εξής η «EAS») και σχετικών υπηρεσιών, όπως 

επίσης και συστηµάτων εξοπλισµού (hardware systems) και στις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες  σε σχέση µε συστήµατα εξοπλισµού. 

• Η OC Acquisition LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και είναι θυγατρική της Oracle. Η OC 

Acquisition χρησιµοποιείται ως όχηµα (acquisition vehicle) για τη διενέργεια της 

εν λόγω εξαγοράς. 

• Η Napa Acquisition Corporation είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα 

µε τους νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και θυγατρική της OC Acquisition. Η 

Napa Acquisition έχει δηµιουργηθεί για σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης. 

• Η NetSuite Inc. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, 

διάθεση και διανοµή λογισµικών εφαρµογών για επιχειρήσεις και ειδικότερα σε 

σχέση µε τον Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό Πόρων (Enterprise Resource 

Planning) (εφεξής ο «ERP»), και λογισµικές εφαρµογές που αφορούν τη 

∆ιαχείριση των Σχέσεων µε Πελάτες (Customer Relationship Management) 

(εφεξής η «CRM»).  

Την 10η Αυγούστου 2016, 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.  

Στις 19 Αυγούστου 2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) 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 29 Αυγούστου 2016, 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, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 2016, 

αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον 

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 της Συµφωνίας και Σχεδίου 

Συγκέντρωσης ηµεροµηνίας 28 Ιουλίου 2016 (στο εξής η «Συµφωνία»), µεταξύ των 

εταιρειών NetSuite, OC Acquisition, Napa Acquisition και Oracle.  

Σηµειώνεται ότι η OC Acquisition και η Napa Acquisition χρησιµοποιούνται ως 

οχήµατα για τη διενέργεια της εξαγοράς. Με την ολοκλήρωση της Συµφωνίας, η OC 

Acquisition θα είναι η νοµική οντότητα που θα κατέχει τις µετοχές της NetSuite που 

βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

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 πράξη είναι δοµηµένη µε τρόπο που διασφαλίζει ότι όταν η πλειοψηφία (δηλαδή 

πέραν του 50%) των µετόχων προσφέρουν τις µετοχές τους, η Oracle θα µπορεί 

αυτοµάτως να λάβει το υπόλοιπο των µετοχών µε αποτέλεσµα η Oracle να λάβει 

100% των µετοχών της NetSuite.  

Η εξαγορά θα διενεργηθεί µέσω ∆ηµόσιας Προσφοράς για την εξαγορά όλων των 

µετοχών της NetSuite που βρίσκονται σε κυκλοφορία. ∆εν έχουν υποβληθεί άλλες 

προσφορές από τρίτα πρόσωπα που να ανταγωνίζονται την προσφορά της Oracle 

για εξαγορά της NetSuite και σε κάθε περίπτωση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

NetSuite έχει δεσµευθεί ότι δεν θα εγκρίνει, υιοθετήσει ή εισηγηθεί οποιαδήποτε 

ανταγωνιστική προσφορά για εξαγορά.  

Η παρούσα πράξη έχει εγκριθεί οµόφωνα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της NetSuite. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διορίζεται από τους µετόχους της NetSuite και τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν υποχρέωση να ενεργούν σύµφωνα µε το πρώτιστο 

συµφέρον της εταιρείας (και εποµένως των µετόχων). 

Η παρούσα πράξη θα ολοκληρωθεί νοουµένου ότι οι µέτοχοι της NetSuite 

προσφέρουν ποσοστό 50.01% (ή περισσότερο) των µετοχών της NetSuite στα 
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πλαίσια της ∆ηµόσιας Προσφοράς. Επίσης, η ολοκλήρωση της παρούσας πράξης 

είναι υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφερθούν κατά τη ∆ηµόσια Προσφορά η 

πλειοψηφία των µετοχών της NetSuite που βρίσκονται σε κυκλοφορία και δεν 

κατέχονται από πρόσωπα που κατέχουν εκτελεστικές θέσεις ή είναι ∆ιοικητικοί 

Σύµβουλοι της NetSuite ή συνδέονται µε τον κ. Ellison (ο οποίος έχει την ωφέλιµη 

ιδιοκτησία περίπου 40% των κανονικών σε κυκλοφορία µετοχών της NetSuite), τα 

µέλη της οικογένειας του ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη τους οντότητα.  

Η περίοδος της προσφοράς  καθορίστηκε σε 20 εργάσιµες µέρες αλλά σε περίπτωση 

που οι όροι της δεν ικανοποιηθούν (π.χ. εάν η πλειοψηφία των µετοχών δεν 

προσφερθεί κατά την αρχική περίοδο), η Oracle θα επεκτείνει την περίοδο της 

προσφοράς ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί η αγορά των 50.01% των µετοχών.  

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 προσδιορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου, καθότι έχει ως αποτέλεσµα την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της NetSuite από την Oracle. 

Επίσης, µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόµου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόµο µείζονος σηµασίας. 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Oracle για το 

οικονοµικό έτος που έληξε 31/5/2016 ήταν €33.395,91 εκατοµµύρια ενώ της NetSuite 

για το έτος 2015 ήταν €667,93 εκατοµµύρια.  

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η Oracle όσο και η NetSuite, δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών της Oracle στην Κύπρο για το οικονοµικό έτος που 

έληξε 31/5/2016 ανήλθε στα €[…]
1, ενώ ο κύκλος εργασιών της NetSuite στην Κύπρο 

για το έτος 2015 ανήλθε στα €[…]. 

                                                        
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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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 ∆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 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. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συγκέντρωση αφορά την αγορά 

λογισµικών για επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η διάθεση και 

διανοµή λογισµικών εφαρµογών για επιχειρήσεις (1) ERP, περιλαµβανοµένων των 

FMS και HR και (2) CRM2. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι η γεωγραφική 

αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Oracle προσφέρει εξοπλισµό 

(hardware) για επιχειρήσεις που περιλαµβάνει servers, συσκευές βάσεων 

δεδοµένων, αποθήκευση όπως επίσης και λογισµικά για επιχειρήσεις. Σε σχέση µε 

λογισµικά η Oracle διαθέτει λογισµικά υποδοµής, βάσεις δεδοµένων και ενδιάµεσων 

λογισµικών και ένα µεγάλο φάσµα λογισµικών εφαρµογών για επιχειρήσεις. Τέλος η 

Oracle προσφέρει αριθµό υπηρεσιών στους πελάτες που έχει στα λογισµικά και στον 

εξοπλισµό (όπως για παράδειγµα συντήρηση, εφαρµογή ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες). 

Η NetSuite δραστηριοποιείται στα λογισµικά επιχειρήσεων του τύπου business 

software space και προσφέρει διάφορα είδη προϊόντων EAS, καθώς επίσης και 

σχετικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Oracle όσο και η NetSuite, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Παρενθετικά, 

                                                        
2
 Υπόθεση COMP/M.3216 - Oracle/PeopleSoft, ηµερ. 26/10/2004. 
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σηµειώνεται ότι η NetSuite δεν έχει οποιαδήποτε θυγατρική στην Κύπρο, ενώ η 

Oracle έχει θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο, την Oracle Systems Ltd και κυπριακό 

παράρτηµα το Oracle East Central Europe Services BV, Cyprus Branch. Ως εκ των 

άνω, προκύπτει οριζόντια σχέση µε την παρούσα πράξη συγκέντρωσης σε όλες τις 

σχετικές αγορές. 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι, δεν έχουν 

υπόψη τους οποιεσδήποτε µελέτες αναλυτών, οι οποίες αναφέρουν µερίδια αγοράς 

στην Κύπρο σε σχέση µε τις υπό εξέταση σχετικές αγορές και γι’ αυτό επιδίωξαν να 

υπολογίσουν τα µερίδια αγοράς για τις σχετικές αγορές και υποκατηγορίες 

βασιζόµενοι στην επιχειρηµατική εµπειρία και γνώσεις τους για την κυπριακή αγορά. 

Έτσι, τα µερίδια τους στις σχετικές αγορές παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

ERP 
CRM 

Total FMS HR 

Oracle [0-5]% [0-10]% [0-5]% [5-10]% 

NetSuite [0-5]% [0-10]% [0-5]% [0-5]% 

ΣΥΝΟΛΟ [0-10]% [5-15]% [0-10]% [5-15]% 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, τα παραπάνω 

πλαίσια µεριδίων, τα οποία λαµβάνουν υπόψη τον κύκλο εργασιών στην Κύπρο 

όπως αυτός δόθηκε από την NetSuite, είναι προσεγµένα και πιθανόν να 

υπερεκτιµούν τη θέση της NetSuite στην κυπριακή αγορά. 

Εποµένως, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις συµπεραίνουν ότι σε 

κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, ακόµα και στη βάση ενός 

προσεγµένου υπολογισµού των µεριδίων της NetSuite στις σχετικές αγορές, το 

συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών δεν ξεπερνά το [10-15]%.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα µερίδια αγοράς όπως καταγράφονται στην κοινοποίηση, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη 

αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.  

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 τον Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά 
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συγκέντρωση δεν ενδέχεται να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της 

δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


