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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, εκ μέρους της εταιρείας 

Nikita SAS (εφεξής η «Nikita» ή η «Αγοράστρια»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας Amplexor International S.A. (εφεξής η «Amplexor» ή η «Επιχείρηση 

Στόχος») από τη Nikita (εφεξής καλούμενη ως η «Συναλλαγή»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Nikita, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Γαλλίας. Η Nikita αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία που κατέχει όλες τις μετοχές σε 

διάφορες οντότητες οι οποίες συναποτελούν τον όμιλο Acolad (εφεξής η 

«Acolad»).  

Η Acolad ειδικεύεται στις γλωσσικές υπηρεσίες (language services), κυρίως στη 

Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Τσεχική 

Δημοκρατία, τον Καναδά και τις Κάτω Χώρες.  

Η Acolad ελέγχεται αποκλειστικά από την Acogroup SAS, η οποία με τη σειρά της 

ελέγχεται από κοινού από τα Ταμεία που διαχειρίζεται η Qualium Investissement 

SAS (εφεξής η «Qualium») και ο κ. B.d.F., ιδρυτής και πρόεδρος της Acolad. 

Η Qualium αποτελεί εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου που ελέγχεται από 

κοινού από τη δική της διοίκηση και την Caisse des Depots et Consignation 

(εφεξής η «CDC»). Η εταιρεία διαχειρίζεται επενδυτικά ταμεία τα οποία επενδύουν 

σε διάφορους τομείς, όπως των τροφίμων, των βιομηχανικών υπηρεσιών, της 

υγείας και της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Η CDC είναι δημόσια οντότητα, δεόντως ιδρυθείσα σύμφωνα με τους νόμους της 

Γαλλίας. Διοικείται από έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο (Directeur général) που 

διορίζεται για πέντε χρόνια από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και 

λειτουργεί υπό την επίβλεψη ανεξάρτητου εποπτικού συμβουλίου αποτελούμενο 

κυρίως από εκπροσώπους του Γαλλικού Κοινοβουλίου και της Γερουσίας, καθώς 

και από εκπροσώπους του Γαλλικού Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (Conseil 

d'Etat), του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Cour des Comptes), του Γαλλικού Treasury και 

του Διοικητή της Γαλλικής Κεντρικής Τράπεζας (Banque de France). Η CDC είναι 

ανεξάρτητη από τη Γαλλική Κυβέρνηση. 

Η CDC δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας 

και γενικού συμφέροντος, καθώς και στις ανταγωνιστικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες ανοικτής αγοράς, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των 

θυγατρικών της στους τομείς των ακινήτων, των υπηρεσιών περιφερειακής 

ανάπτυξης, περιβάλλοντος & ενέργειας, και επενδύσεων κεφαλαίου.  

Η CDC, μέσω της θυγατρικής της La Poste Group, δραστηριοποιείται επίσης και 

στον τομέα των λογισμικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
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2. Η Amplexor, που αποτελεί το στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, είναι 

εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Λουξεμβούργου και 

αποτελεί την ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου Amplexor.  

Η Amplexor προσφέρει κυρίως γλωσσικές υπηρεσίες. Αυτό το επιχειρηματικό 

τμήμα αποτελείται από γλωσσικές τεχνολογικές λύσεις και λύσεις περιεχομένου 

(tech-enabled language and content solutions) που εστιάζονται σε πελάτες «από 

επιχείρηση σε επιχείρηση» (B2B). Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, υπηρεσίες μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων και επιμέλεια μετά 

την επεξεργασία (post-editing), π.χ. για ιστότοπους και λογισμικά. 

Η Amplexor ασκεί επίσης ξεχωριστή δραστηριότητα που αφορά στην παροχή 

λογισμικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Amplexor δημοσιεύει 

λογισμικά διαχείρισης κανονιστικών πληροφοριών (RIM - regulatory information 

management), κυρίως προς παγκόσμιες εταιρείες βιοεπιστημών και προσφέρει 

υπηρεσίες πληροφορικής για επιχειρήσεις, όπως υλοποίηση λογισμικών, λύσεις 

για ιστότοπους, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) και υπηρεσίες 

ψηφιακού μάρκετινγκ (software implementation, website solutions, search-engine 

optimization (SEO) and digital marketing services). 

Στις 2 Οκτωβρίου 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 Οκτωβρίου 2020, 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 23 Οκτωβρίου 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 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 Συμφωνίας Αγοράς και 

Μεταβίβασης Μετοχών (Share Purchase and Transfer Agreement) ημερομηνίας 17 

Σεπτεμβρίου 2020 (εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ, αφενός, της εταιρείας 
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Saarbrucker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, (εφεξής ο «Πωλητής») και 

αφετέρου της Nikita, ως ο Αγοραστής, καθώς και της Acogroup SAS ως η Εγγυήτρια.  

Βάσει της Συμφωνίας, η Nikita θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 

Amplexor. 

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 θα αποκτηθεί ο έλεγχος αυτής από 

τη Nikita. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Acolad για το οικονομικό έτος 

2019 ανήλθε στο ποσό των €[………]1 και της Amplexor στα €[………].  

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

2019 ανήλθε στο ποσό των €[………]. Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου 

στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των 

€[………]. 

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. 

 
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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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. 

Η Acolad, που αποτελεί τον όμιλο στον οποίο ανήκει η Nikita, ειδικεύεται στον τομέα 

των γλωσσικών υπηρεσιών. [………]. 

Η Qualium διαχειρίζεται επενδυτικά ταμεία που επενδύουν σε διάφορους τομείς, 

όπως των τροφίμων, των βιομηχανικών υπηρεσιών, της υγείας και της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δραστηριότητες 

της Qualium από τις οποίες προέκυψε κύκλος εργασιών κατά το 2019 στην Κυπριακή 

Δημοκρατία σχετίζονται με κατασκευές ξυλόσομπων, ηλεκτρικά συστήματα 

θέρμανσης και ψύξης για βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς και βιοτεχνολογίες 

τεχνητής αναπαραγωγής ζώων.      

Η CDC έχει δύο κύριους τομείς δραστηριοτήτων: (α) Δραστηριότητες δημόσιας 

υπηρεσίας και γενικού συμφέροντος, και (β) Ανταγωνιστικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες ανοικτής αγοράς που πραγματοποιούνται μέσω των θυγατρικών της.  

Ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 2019 από τη CDC – 

μέσω θυγατρικών της – [………]. 

Μία από τις ιδιοκτησίες  της CDC, η La Poste Group (εφεξής η «La Poste»), η οποία 

αποτελεί παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, δραστηριοποιείται στον τομέα των 

λογισμικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του Ψηφιακού της κλάδου. Ο εν 

λόγω κλάδος παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ δεδομένων, ψηφιακού μάρκετινγκ και 

πληροφορικής μέσω δύο θυγατρικών της και συγκεκριμένα των εταιρειών Docaposte 

και Mediapost.  

Η Docaposte είναι φορέας φυσικών και ψηφιακών υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει 

λύσεις για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των πελατών, των διαδικασιών γραφείου 

και των διοικητικών διαδικασιών [ΥΕ (HR), χρηματοδότηση, αγοράς κ.λπ.]. 

Ειδικότερα, η Docapost ελέγχει τη Softeam, μια εταιρεία ψηφιακών υπηρεσιών που 

εστιάζεται στην τραπεζική και ασφαλιστική αγορά και παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, ψηφιακό μετασχηματισμό (digital transformation) και υπηρεσίες τεχνητής 

νοημοσύνης. Η Mediapost παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με 

δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, μέσω ορισμένων υπο-θυγατρικών. 

Η La Poste πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο το 2019 ο οποίος ανήλθε 

[………].  Οι εν λόγω υπηρεσίες παρασχέθηκαν μέσω μίας από τις υπο-θυγατρικές 
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της, την Cabestan (η οποία ανήκει στην Mediapost) που ειδικεύεται στην εκστρατεία 

του e-marketing.  

Η Amplexor είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών περιεχομένου 

(content services) που προσφέρει παγκόσμια διακυβέρνηση, συμμόρφωση, ψηφιακή 

εμπειρία και γλωσσικές λύσεις. Η Amplexor έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 

χώρες και βοηθά πελάτες σε βασικούς τομείς, όπως η βιομηχανική, οι βιοεπιστήμες, 

η ενέργεια και το περιβάλλον, και ο δημόσιος τομέας, να επιτύχουν αποδοτικότητα, 

να αυξήσουν την παραγωγή εσόδων, τη μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά και 

τη διασφάλιση ποιότητας και συμμόρφωσης. Οι λύσεις άμεσης λειτουργικότητας της 

Amplexor υποστηρίζουν βασικές βιομηχανικές διαδικασίες και περιλαμβάνουν 

τεχνολογίες λογισμικών, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενσωμάτωση συστημάτων και 

υπηρεσίες διαχείρισης γλώσσας και περιεχομένου. 

Η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο το 2019 ο 

οποίος ανήλθε στο ποσό των [………]. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υποβάλλουν ότι η 

προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά την αγορά παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. 

Σημειώνει επιπρόσθετα ότι σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, οι ψηφιακές συμβουλευτικές υπηρεσίες θεωρούνται ως τμήμα της 

ευρύτερης αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής.2  

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

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η αγορά παροχής 

υπηρεσιών πληροφορικής. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι η  γεωγραφική αγορά για 

την εν λόγω σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας επηρεαζόμενων αγορών, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες της 

CDC – κατά κύριο λόγο – δεν δημιουργούν επικαλύψεις με τις δραστηριότητες της 

Επιχείρησης Στόχου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικότερα, από πλευράς της 

Αγοράστριας εταιρείας μόνο οι δραστηριότητες της La Poste εμπίπτουν στην ίδια 

σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας με αυτές της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο, 

δηλαδή στη σχετική αγορά υπηρεσιών πληροφορικής. 

Ειδικότερα, ως έχει ήδη αναφερθεί, τόσο η Nikita και κατ’ επέκταση ο όμιλος Acolad, 

μέσω της La Poste, όσο και η Amplexor, δραστηριοποιήθηκαν το 2019 στην Κύπρο. 

 
2 Βλ. Αποφάσεις Επιτροπής: Case COMP/M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa (2014); 
COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS (2013); COMP/M.6237 – Computer Sciences Corporation/iSoft Group 
(2011) 
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Συγκεκριμένα, ο σχετικός κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε η La Poste ανήλθε 

[………]. 

Κατά την εκτίμηση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, το σωρευτικό μερίδιο αγοράς 

τους, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των εταιρειών La Poste και Amplexor 

στην Κύπρο το τελευταίο οικονομικό έτος, με αναφορά στην ευρύτερη αγορά 

παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, δεν ξεπερνά το [0-5]%. 

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, μετά τη συγκέντρωση, το συνδυασμένο μερίδιο 

αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής, δεν ξεπερνά το 1% και είναι επομένως κατά πολύ χαμηλότερο από το 

προβλεπόμενο για την ύπαρξη επηρεαζόμενης αγοράς στο Παράρτημα Ι του Νόμου, 

15%. 

Η Επιτροπή σημειώνει επιπρόσθετα ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, στην 

προτεινόμενη συγκέντρωση δεν προκύπτουν κάθετες σχέσεις στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

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 


