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Ημερομηνία απόφασης: 19 Ιανουαρίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2021, εκ μέρους της από την 

εταιρεία Telefonaktiebolaget LM Ericsson (εφεξής η «Ericsson»), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 

του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Ericsson 

μέσω  της Ericsson Muon Holding Inc. (εφεξής η «Ericsson Muon») προτίθεται να 

αποκτήσει όλα τα δικαιώματα ψήφου της Vonage Holdings Corp. (εφεξής η 

«Vonage»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Ericsson που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Σουηδίας. Η Ericsson ένας παγκόσμιος πάροχος τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της Ericsson 

περιλαμβάνει υποδομές επικοινωνιών, υπηρεσίες και λογισμικά στον κλάδο 

των τηλεπικοινωνιών και σε άλλους τομείς. Οι μετοχές της είναι εισηγμένες 

στα χρηματιστήρια NASDAQ της Στοκχόλμης και της Νέας Υόρκης.  

Η Ericsson Muon Holding Inc. είναι όχημα ειδικού σκοπού χωρίς 

προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία συστάθηκε σύμφωνα 

με τους νόμους της Πολιτείας του Ντελαγουέρ των Η.Π.Α., για τους σκοπούς 

της Προτεινόμενης Συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Ericsson.  

2. Η Vonage που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Πολιτείας του Ντελαγουέρ των Η.Π.Α.. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 

2001 ως πάροχος οικιακών υπηρεσιών με βάση το Πρωτόκολλο Voice over 

Internet (εφεξής «VoIP»)1 και στη συνέχεια μετατράπηκε  σε μία 

ολοκληρωμένη εταιρεία επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων. Η Vonage 

προσφέρει σήμερα ένα φάσμα λύσεων επιχειρηματικής επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων διεπαφών προγραμματισμών εφαρμογών (application 

programming interfaces) (εφεξής «APIs»), ενοποιημένων επικοινωνιών και 

λύσεων κέντρων επαφής μέσω μίας πλατφόρμας που βασίζεται σε cloud, 

γνωστής ως Vonage Communications Platform (εφεξής «VCP»).2 Οι πελάτες 

της Vonage είναι κυρίως επιχειρήσεις3 με έδρα στις ΗΠΑ, και η Vonage έχει 

περιορισμένες δραστηριότητες στην Ευρώπη. 

Η βασική προσφορά της είναι το VCP, μια πλατφόρμα επικοινωνιών με 

προσφορές προϊόντων/υπηρεσιών που εμπίπτουν στις κατηγορίες των 

Πλατφορμών Επικοινωνιών ως υπηρεσία (Communications Platform as a 

Service) (εφεξής «CPaaS»), των Ενοποιημένων Επικοινωνιών ως Υπηρεσία 

(Unified Communications as a Service) (εφεξής «UCaaS») και των Κέντρων 

Επαφής ως Υπηρεσία (Contact Centres as a Service) (εφεξής «CCaaS»). 

 
1
  Το VοIP χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ομάδα τεχνολογιών για την παράδοση φωνητικών 
επικοινωνιών με την χρήση σύνδεσης στο διαδίκτυο σε αντίθεση με αναλογική τηλεφωνική γραμμή. 

2  H VCP επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώνουν δυνατότητες επικοινωνίας υψηλής 
ποιότητας σε εφαρμογές και προϊόντα, χωρίς υποδομές ή διεπαφές (interface) back-end. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προϊόντα της Vonage μπορούν να βρεθούν πιο κάτω. 

3  Η Vonage έχει ένα παλαιού τύπου τμήμα Καταναλωτών που βασίζεται στις ρίζες του για την παροχή 
υπηρεσιών επικοινωνίας VoIP.  
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Οι μετοχές της  Vonage είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq της Νέας 

Υόρκης. 

 Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, 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 31 Δεκεμβρίου 2021, 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 9 Ιουνίου 2021, 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 προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί στη βάση Συμφωνίας και 

Σχεδίου Συγχώνευσης (εφεξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021, η 

οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ της Telefonaktiebolaget LM Ericsson 

(ενεργώντας ως η Αγοράστρια), της Ericsson Muon Holding Inc. (ενεργώντας ως το 

Όχημα Ειδικού Σκοπού) και της Vonage Holdings Corp. (ενεργώντας ως ο Στόχος).  

Στη βάση της Συμφωνίας,  η Αγοράστρια, μέσω του Οχήματος Ειδικού Σκοπού, θα 

εξαγοράσει όλους τους εκκρεμείς τίτλους με δικαίωμα ψήφου του Στόχου. Ειδικότερα, 

η εξαγορά θα λάβει χώρα μέσω της συγχώνευσης του Οχήματος Ειδικού Σκοπού με 

τον Στόχο, όπου ο Στόχος θα επιβιώσει ως θυγατρική της Ericsson. 

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής η Ericsson Muon θα συγχωνευθεί με την Vonage, με 

την τελευταία να επιβιώνει ως θυγατρική της Ericsson. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 
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αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων με βάση την έννοια της 

συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο Νόμο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη 

συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, πληροί την 

έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση 

αποκλειστικού ελέγχου της Vonage από την Ericsson, μέσω της Ericsson Muon. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2020 της Ericsson είχε ανέλθει γύρω στα €[………]4και της Vonage 

συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της) περίπου στα €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το έτος 2020, η Ericsson πραγματοποίησε κύκλο εργασιών περίπου €[………] στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, [………].   

Το ίδιο έτος η Vonage πραγματοποίησε κύκλο εργασιών περίπου στα €[………] στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίος αφορούσε κυρίως την προσφορά CPaaS ([………]) 

ενώ [………] προερχόταν από την επιχείρηση CCaaS. 

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 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 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. 

 
4 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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Η Ericsson παρέχει δικτυακό εξοπλισμό και λογισμικά, καθώς και υπηρεσίες για 

δικτυακές και επιχειρηματικές εργασίες. Μέσω του χαρτοφυλακίου εταιρειών της, 

παρέχει υποδομές επικοινωνιών, υπηρεσίες και λογισμικά στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών και σε άλλους τομείς. Η Ericsson χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα:  

(i)      Το Δίκτυο, ένα τμήμα που υποστηρίζει όλες τις τεχνολογίες πρόσβασης 

στις τεχνολογίες ραδιοκυμάτων (radio access technologies) και προσφέρει 

υλισμικό (hardware), λογισμικά και σχετικές υπηρεσίες για τα δίκτυα. Οι 

πελάτες της είναι Πάροχοι Υπηρεσιών Επικοινωνίας (Communications 

Service Providers) («CSPs»), π.χ. Φορείς Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 

(Mobile Network Operators) («MNOs») όπως η Telefonica και η 

Vodafone. 

(ii)       Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες, ένα τμήμα που περιλαμβάνει λογισμικό και 

υπηρεσίες στους τομείς συστημάτων δημιουργίας εσόδων και διαχείρισης 

(monetization and management systems OSS/BSS)), στον πυρήνα 

τηλεπικοινωνιών (πυρήνα πακέτων και υπηρεσίες επικοινωνίας) (telecom 

core (packet core and communication services)), στην υποδομή cloud & 

Network Functions Virtualization (NFV) και ανάπτυξη εφαρμογών και 

εκσυγχρονισμού. Εστιάζει στη λειτουργία, τον έλεγχο και τη δημιουργία 

εσόδων από τα δίκτυα. 

(iii)       Τις Διαχειριζόμενες υπηρεσίες (Managed Services), ένα τμήμα που 

παρέχει διαχειριζόμενες υπηρεσίες και βελτιστοποίηση απόδοσης δικτύου 

σε παρόχους υπηρεσιών. Η Ericsson διαχειρίζεται τα δίκτυα/συστήματα 

πληροφορικής του πελάτη της και βελτιστοποιεί την απόδοση του δικτύου. 

(iv)       Τις Αναδυόμενες Επιχειρήσεις & Άλλα, ένα τμήμα που αναλαμβάνει την 

αναζήτηση νέας κερδοφόρας ανάπτυξης για την Ericsson εκτός της 

παραδοσιακής βασικής δραστηριότητας. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 

τις λύσεις IoT, Dedicated Networks και Ασφάλειας και Διαχείρισης 

Κινδύνων. 

Η Vonage παρέχει επιχειρηματικές επικοινωνίες «νέφους». Ειδικότερα, προσφέρει 

ένα φάσμα λύσεων επιχειρηματικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων διεπαφών 

προγραμματισμών εφαρμογών (application programming interfaces) («APIs»), 

ενοποιημένων επικοινωνιών και λύσεων κέντρων επαφής μέσω μίας πλατφόρμας 

που βασίζεται σε cloud, γνωστής ως Vonage Communications Platform («VCP»). 
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Η βασική υπηρεσία που παρέχει είναι το VCP, δηλαδή μια πλατφόρμα επικοινωνιών 

με προσφορές προϊόντων/υπηρεσιών που εμπίπτουν στις κατηγορίες των 

Πλατφόρμων Επικοινωνιών ως υπηρεσία (Communications Platform as a Service) 

(«CPaaS»), των Ενοποιημένων Επικοινωνιών ως υπηρεσία (Unified 

Communications as a Service) («UCaaS») και των Κέντρων Επαφής ως υπηρεσία 

(Contact Centres as a Service) («CCaaS»). 

Ο κύκλος εργασιών του Στόχου στην Κύπρο σχετίζεται με  τον επιχειρηματικό τομέα 

VCP (Vonage Communications Platform), ιδίως τις λύσεις CPaaS και CCaaS.  

Ο κύκλος εργασιών της Ericsson στην Κύπρο σχετίζεται [………]. 

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή, καταλήγοντας, όρισε τη σχετική αγορά προϊόντος 

/ υπηρεσίας για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως (α) η 

παροχή υπηρεσιών CPaaS και  (β) η παροχή υπηρεσιών CCaaS. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα 

οδηγήσει σε προβλήματα ανταγωνισμού καθώς μόνο ο Στόχος δραστηριοποιείται 

στην Κύπρο στις σχετικές αγορές. 

 

Οι δραστηριότητες της Ericsson όπως αναφέρουν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση δεν 

επικαλύπτονται με τις δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο. Συνεπώς δεν 

υπάρχει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Ericsson και του 

Στόχου στην Κύπρο. 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν κάθετες 

σχέσεις μεταξύ της Ericsson και του Στόχου στην Κύπρο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες 

αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση. 

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 
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τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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 


