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Ημερομηνία απόφασης: 7 Ιουλίου 2021                                                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Μαΐου 2021, από την εταιρεία Zynga Inc. (στο 

εξής η «Zynga» ή ο «Αγοραστής»), 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 Zynga, θα 

αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Chartboost, Inc. (στο εξής ο «Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

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

νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία είναι 
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πάροχος υπηρεσιών κοινωνικών παιχνιδιών. Η Zynga αναπτύσσει, 

εμπορεύεται και λειτουργεί κοινωνικά παιχνίδια ως ζωντανές υπηρεσίες 

που παίζονται σε πλατφόρμες κινητών, όπως το iOS της Apple και το 

Android της Google, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

Facebook και το Snapchat, προσωπικούς υπολογιστές, κονσόλες, όπως η 

κονσόλα παιχνιδιών Nintendo's Switch και άλλες πλατφόρμες. Γενικά, όλα 

τα παιχνίδια της είναι δωρεάν και πραγματοποιεί  ουσιαστικά όλα τα έσοδά 

της μέσω της πώλησης εικονικών αντικειμένων (in-game virtual items) 

εντός του παιχνιδιού και διαφημιστικών υπηρεσιών. 

2. H Chartboost που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένας 

διαμεσολαβητής τεχνολογίας διαφημίσεων που λειτουργεί μια πλατφόρμα 

προγραμματικής διαφήμισης και νομισματοποίησης εντός της εφαρμογής. 

Η προσφορά υπηρεσιών της Chartboost περιλαμβάνει βασικά στοιχεία της 

αλυσίδας εφοδιασμού τεχνολογίας διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένης 

μιας πλατφόρμας από πλευράς ζήτησης, μιας ανταλλαγής διαφημίσεων 

που ενοποιεί την προσφορά από εξωτερική προσφορά διαφημίσεων και 

άμεση προσφορά διαφημίσεων και ένα εργαλείο ανάπτυξης λογισμικού 

προμήθειας διαφημίσεων που παρέχει άμεση πρόσβαση στην παροχή 

διαφημίσεων από περίπου [………]1 εφαρμογές. 

Την 1η Ιουνίου 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 11 Ιουνίου 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 6 Ιουλίου 2021, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως 

προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά. 

 
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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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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας και 

Σχεδίου Συγχώνευσης μεταξύ των Zynga Inc., Carnation Merge Co. Inc., Chartboost 

Inc. και Shareholder Representative Services LLC (Agreement and Plan of Merger by 

and among Zynga Inc., Chartboost, Inc. and Shareholder Representative Services 

LLC as the Securityholder Representative)  ημερομηνίας 4ης Μαΐου 2021 (στο εξής η 

«Συμφωνία»). 

Σύμφωνα με το προοίμιο της Συμφωνίας και του Σχεδίου Συγχώνευσης, 

συμφωνήθηκε μεταξύ της Zynga Inc., (Μητρική), και της εξ ολοκλήρου θυγατρικής 

της Carnation MergeCo. Inc. (Merger Sub) , της Chartboost Inc. (η Εταιρεία) και της 

Shareholder Representative Services LLC (Securityholder Representative) ότι η 

Zynga αποκτά την Chartboost μέσω νόμιμης συγχώνευσης της Merger Sub με και 

στην Chartboost σύμφωνα με την οποία η Chartboost θα είναι η επιζώσα εταιρεία και 

θα γίνει πλήρως θυγατρική της Μητρικής σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία.  

 

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.  

Κατά την ημερομηνία κλεισίματος της παρούσας πράξης, στη βάση της Συμφωνίας, η 

Zynga θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο του Στόχου.  

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 του Στόχου, σε αποκλειστικό έλεγχο του από την Zynga. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, η Zynga, 

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών περίπου €[………] και η Chartboost για το έτος 

2020 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου €[………]. 

Επιπρόσθετα, ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, τόσο η Zynga, όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, η Zynga πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών περίπου €[………] από τον οποίο οι €[………] προήλθαν από αγορές εντός 

εφαρμογής και οι περίπου €[………] από διαφήμιση. Ο Στόχος για το ίδιο έτος 

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους €[………] που προέρχεται από έσοδα 

διαφημίσεων. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας 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 Zynga είναι πάροχος υπηρεσιών κοινωνικών παιχνιδιών και αναπτύσσει, 

εμπορεύεται και λειτουργεί κοινωνικά παιχνίδια ως ζωντανές υπηρεσίες που 

παίζονται σε πλατφόρμες κινητών, όπως το iOS της Apple και το Android της Google, 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Snapchat, 

προσωπικούς υπολογιστές, κονσόλες, όπως η κονσόλα παιχνιδιών Nintendo's 

Switch και άλλες πλατφόρμες. Γενικά, όλα τα παιχνίδια της είναι δωρεάν και 

πραγματοποιεί  ουσιαστικά όλα τα έσοδά της μέσω της πώλησης εικονικών 

αντικειμένων (in-game virtual items) εντός του παιχνιδιού και διαφημιστικών 

υπηρεσιών.  

Ο Στόχος, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, διαχειρίζεται μια πλατφόρμα διαφήμισης 

και δημιουργίας εσόδων μέσω προγραμματισμού εντός της εφαρμογής 

(διαμεσολάβηση). 

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 (α) η αγορά παιχνιδιών σε 

εφαρμογές κινητών και (β) η αγορά παροχής διαδικτυακών διαφημίσεων σε κινητές 

συσκευές. 
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Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Zynga πραγματοποίησε κύκλο εργασιών περίπου €[………] στη Κυπριακή 

Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2020. Οι €[………] αποδίδονται σε αγορές εντός 

εφαρμογής και περίπου €[………] αποδίδονται στη διαφήμιση (όλα τα έσοδα που 

προέρχονται από την προβολή διαφημίσεων εντός του παιχνιδιού). 

Η Chartboost πραγματοποίησε κύκλο εργασιών περίπου €[………] στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2020, που οφείλεται στα έσοδα από υπηρεσίες 

προγραμματικής διαφήμισης ή νομισματοποίησης εντός της εφαρμογής σε τρίτους. 

Αναφορικά με την οριζόντια σχέση που προκύπτει στην αγορά παροχής 

διαδικτυακών διαφημίσεων σε κινητές συσκευές, η Zynga σύμφωνα με τα στοιχεία 

της κοινοποίησης εκτιμά ότι τα παγκόσμια μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών 

αντικατοπτρίζονται επίσης ευρέως σε περιφερειακό (π.χ. σε επίπεδο ΕΟΧ) και σε 

εθνικό επίπεδο, καθώς ο ανταγωνισμός στον τομέα της διαφήμισης για συσκευές 

κινητών πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και οι ανταγωνιστές στον τομέα της 

διαφήμισης για κινητά λειτουργούν παγκοσμίως και μπορούν να εξυπηρετήσουν 

πελάτες σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Σε αυτή τη βάση, η Zynga εκτιμά ότι το 

συνδυασμένο μερίδιο των μερών στον τομέα της διαφήμισης για κινητά στην Κύπρο 

είναι [0-5]%.  

Όσον αφορά τη σχετική αγορά παιχνιδιών για κινητά, δεν φαίνεται να προκύπτει 

οποιαδήποτε οριζόντια σχέση αφού η Chartboost δεν δραστηριοποιείται με 

οποιοδήποτε τρόπο στην εν λόγω αγορά. 

Όσον αφορά κάθετη σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, τα μέρη αναφέρουν 

στην κοινοποίηση τους ότι, προς το παρόν, η Zynga χρησιμοποιεί υπηρεσίες 

διαφήμισης και δημιουργίας εσόδων μέσω προγραμματισμού εντός εφαρμογής από 

την Chartboost και πολλούς άλλους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω 

προγραμματισμού (παράλληλα με τις άμεσες συνεργασίες) (i) για τη δημιουργία 

διαφημίσεων για κινητά για προβολή στις εφαρμογές παιχνιδιών για κινητά για να 

δημιουργεί έσοδα  και (ii) για να ελκύσει χρήστες στα παιγνίδια της με την αγορά 

διαφημιστικών σε άλλες εφαρμογές κινητών (“user acquisition” ή UA) . Η Zynga δεν 

παρέχει επί του παρόντος υπηρεσίες διαφήμισης μέσω προγραμματισμού ή 

υπηρεσίες δημιουργίας εσόδων για τρίτα πρόσωπα. 
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Η Zynga, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην Κύπρο  κατέχει στην 

αγορά παιχνιδιών μερίδιο αγοράς [0-5]% και η Chartboost στην αγορά διαφήμισης [0-

5]% (που πιθανότατα να είναι και αρκετά μικρότερο). Η Επιτροπή αξιολογώντας την 

κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών, 

διαπιστώνει πως πρόκειται για μερίδια αγοράς που δεν ξεπερνούν το 25% που 

προνοεί το Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν 

δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου λόγω 

οριζόντιας ή κάθετης σχέσης μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

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 


