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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 10 Ιουνίου 2021, εκ μέρους της εταιρείας Cinven Capital 

Management (VII) General Partner Limited(στο εξής η «Cinven»), 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 SCUR-Alpha 1318 GmbH 

(στο εξής ο «Αγοραστής»), καθώς επίσης και διάφορες άλλες οντότητες οι οποίες τελικά ελέγχονται 

από το Έβδομο Ταμείο Cinven (Seventh Cinven Fund), θα αποκτήσουν έμμεσα μετοχές στην 

think-cell Software GmbH (στο εξής η «think-cell» ή η «Επιχείρηση Στόχος»). 



 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η SCUR-Alpha 1318 GmbH (Αγοραστής) που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, ο 

Αγοραστής αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες δραστηριότητες, το οποίο 

ιδρύθηκε για να  λειτουργεί ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της προτεινόμενης 

συναλλαγής. Κατέχεται εξ’ ολοκλήρου (έμμεσα) από ταμεία τα οποία διαχειρίζονται από την 

Cinven Capital Management (VII) General PartnerLimited, τον ομόρρυθμο εταίρο του Έβδομου 

Ταμείου Cinven (Seventh Cinven Fund). 

Ο Αγοραστής κατέχεται από τη Agentibus Topco S.à r.l. (στο εξής η «TopCo»), η οποία 

ελέγχεται από τη Civen. 

 

Η Cinven  είναι μία επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity business) που ασχολείται με 

την παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδυτικών συμβουλών σε αριθμό 

επενδυτικών ταμείων, η οποία, μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, δραστηριοποιείται σε 

ένα ευρύ φάσμα υπο-τομέων, κυρίως επιχειρηματικών υπηρεσιών, καταναλωτικών προϊόντων, 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών περίθαλψης, βιομηχανικών και τεχνολογικών 

υπηρεσιών, υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών. 

 

2. Η think-cell Software GmbH (ήτοι, η Επιχείρηση Στόχος) που είναι εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η think-cell αποτελεί 

εταιρεία προγραμματισμού λογισμικών (software developer) που δραστηριοποιείται στην 

επιχείρηση ανάπτυξης, εμπορίας και αδειοδότησης λογισμικού αποτύπωσης και σχεδιασμού 

(charting and layoutsoftware) που λειτουργεί ως πρόσθετο (add-in) προϊόν σε δημοφιλή 

λογισμικά γραφείου όπως το Microsoft PowerPoint και το Microsoft Excel. Αυτοματοποιεί την 

εργασία Microsoft PowerPoint/Excel και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα 

δημιουργίας διαφανειών. 

Οι πελάτες της think-cell περιλαμβάνουν οργανισμούς όλων των μεγεθών, 

συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων (π.χ. αστυνομία/υπηρεσίες ασφάλειας, 

υπηρεσίες δημόσιας υγείας), εταιρείες συμβούλων, εταιρείες bluechip που δραστηριοποιούνται 

σε διάφορους τομείς, παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εμπορικές σχολές. 

 



Η Επιχείρηση Στόχος ανήκει στη DENKAPPARAT GMBH (Πωλητής) η οποία μετά την 

ολοκλήρωση της παρούσας πράξης θα κρατήσει το [………]1  του μετοχικού κεφαλαίου της think-

cell. 

Στις 11 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 25 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 7 Ιουλίου 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 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 Μετοχών (στο εξής 

η «Συμφωνία») ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των DENKAPPARAT 

GMBH (Πωλητής) και SCUR-ALPHA 1318 GMBH (Αγοραστής), CINAGENTIBUS S.À R.L., 

AGENTIBUS TOPCO S.À R.L., AGENTIBUS MIDCO S.À R.L., SCUR-ALPHA 1315 GMBH, και 

SCUR-ALPHA 1317 GMBH. 

Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η TopCo θα κατέχει ολόκληρο το μετοχικό 

κεφάλαιο της Επιχείρησης Στόχου, ενώ η Civen  θα κατέχει έμμεσα το [………] των μετοχών στην 

TopCo και ο Πωλητής θα κατέχει περίπου το [………] των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.  

Όπως υποβάλλουν οι συμμετέχουσες, η Cinven, η TopCo και ο Πωλητής θα υπογράψουν 

συμφωνία μετόχων αναφορικά με την TopCo (στο εξής η «Συμφωνία Μετόχων»), όπου, με βάση 

τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διακυβέρνησης που προβλέπονται σε αυτή, η Cinven θα έχει έμμεσο 

αποκλειστικό έλεγχο επί της Επιχείρησης Στόχου. 

 
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 [....]. 



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 ο αποκλειστικός έλεγχος αυτής θα αποκτηθεί έμμεσα από 

τον Όμιλο Cinven. 

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 20192 του 

Ομίλου Cinven ανήλθε γύρω στα €[………]3 και της Επιχείρησης Στόχου για το έτος 2020, στα 

€[………].4 

Ο κύκλος εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2019 των ελεγχόμενων 

εταιρειών χαρτοφυλακίου της Cinven ανήλθε στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών στην Κυπριακή 

Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2019 της Επιχείρησης Στόχου ανήλθε στις €[………] και για το 

οικονομικό έτος 2020 στις €[………]. 

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. 

 

 
2Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, παρόλο που ο ακριβής κύκλος εργασιών για την Cinven (συμπεριλαμβανομένου του 
κύκλου εργασιών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της) για το οικονομικό έτος 2020 δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμος, με βάση τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα πληροφορίες, [………]. 
3Όπως σημειώνεται στην κοινοποίηση, ο κύκλος εργασιών έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το EUMR, 
συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης στην Cinven του μισού του κύκλου εργασιών εταιρειών / κοινοπραξιών επί των 
οποίων η Cinven κατέχει κοινό έλεγχο. 
4 Σημειώνεται ότι  τα στοιχεία που παρέχονται στην κοινοποίηση σύμφωνα με τις συμμετέχουσες ανταποκρίνονται στους 
επίσημους λογαριασμούς του Στόχου και υπολογίζονται με βάση τη διεύθυνση τιμολογίου (invoice address) του πελάτη.  
 



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. 

Ο Όμιλος Cinven συνιστά επιχείρηση ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity business) που 

ασχολείται με την παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και επενδυτικών συμβουλών 

σε αριθμό επενδυτικών ταμείων, που, μέσω των εταιρειών χαρτοφυλακίου του, δραστηριοποιείται 

σε ένα ευρύ φάσμα υπο-τομέων (sub-sectors), κυρίως επιχειρηματικών υπηρεσιών 

(businessservices), καταναλωτικών προϊόντων, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 

περίθαλψης, βιομηχανικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

και τηλεπικοινωνιών. 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Cinven στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2019 προήλθε από 

δραστηριότητες των εταιρειών χαρτοφυλακίου του Ομίλου που σχετίζονται με αριθμό 

επιχειρηματικών τομέων και περιλαμβάνουν [………]. 

Η Επιχείρηση Στόχος είναι εταιρεία προγραμματισμού λογισμικών που δραστηριοποιείται στην 

επιχείρηση ανάπτυξης, εμπορίας και αδειοδότησης λογισμικού αποτύπωσης και σχεδιασμού που 

λειτουργεί ως πρόσθετο (add-in) προϊόν σε δημοφιλές λογισμικά γραφείου όπως το Microsoft 

PowerPoint και το Microsoft Excel. Αυτοματοποιεί την εργασία Microsoft PowerPoint/Excel και 

βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα δημιουργίας διαφανειών. 

Οι πελάτες της Επιχείρησης Στόχου περιλαμβάνουν οργανισμούς όλων των μεγεθών, 

συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων, εταιρείες συμβούλων, εταιρείες bluechip που 

δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή εμπορικές 

σχολές. 

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

υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή της παροχής λογισμικού εφαρμογής, 

σημειώνοντας ότι οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί την 

αξιολόγησή της. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης ότι ως  γεωγραφική αγορά για την υπό αναφορά 

σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας επηρεαζόμενων αγορών, η Επιτροπή σημειώνει ότι, 

σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, οι δραστηριότητες της Cinven δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις 

δραστηριότητες της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται επικάλυψη 

σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ούτε και 



προκύπτει οποιαδήποτε γειτονική σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο 

στη σχετική αγορά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων του 

Ομίλου Cinven και της Επιχείρησης Στόχου. Όπως ειδικότερα σημειώνεται από τις συμμετέχουσες, 

ορισμένες από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Cinven επί του παρόντος λαμβάνουν άδεια χρήσης 

του λογισμικού της think-cell, γεγονός που δημιουργεί κάθετη σχέση με την Επιχείρηση Στόχο. 

[………] 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας η συνολική αξία παραγωγής για το 2019 

φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών ειδών προετοιμασίας ανήλθε στα €290.266.000. 

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της STADA υπολογίζεται στο [0-5]%. 

Σημειώνεται ότι αν προστεθούν και οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, το υπολογιζόμενο 

μερίδιο αγοράς θα μειωθεί περαιτέρω. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας η συνολική αξία παραγωγής για το 2018 για 

τουριστικά γραφεία, και άλλες σχετικές υπηρεσίες ανήλθε στα €102.370.000. Σύμφωνα με τα εν 

λόγω στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της Hotelbeds υπολογίζεται στο [0-5]%. 

Κατά την κρίση της Επιτροπής, δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων της think-cell, σχεδόν 

οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δυνητικός πελάτης της. 

Συναφώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η προτεινόμενη συγκέντρωση να οδηγήσει σε 

πιθανή κάθετη σχέση (πελάτη) μεταξύ μίας εταιρείας χαρτοφυλακίου της Cinven και της 

Επιχείρησης Στόχου στο μέλλον. Ουσιαστικά, δεδομένης της φύσης των υπηρεσιών της think-cell, 

σχεδόν κάθε εμπορική επιχείρηση, περιλαμβανομένων των εταιρειών χαρτοφυλακίου της Cinven, 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δυνητικός πελάτης για τις υπηρεσίες αυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με 

τις συμμετέχουσες, οποιαδήποτε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Cinven θα αποτελούσε ασήμαντο 

μέρος των εσόδων της Επιχείρησης Στόχου και το κόστος μίας τέτοιας υπηρεσίας για την εταιρεία 

χαρτοφυλακίου θα ήταν περιορισμένο, δεν θα αποτελούσε σημαντική εισροή και ως εκ τούτου, 

όπως επιπρόσθετα οι συμμετέχουσες υποβάλλουν, η Επιχείρηση Στόχος δεν θα έχει την ικανότητα 

ή το κίνητρο να αποκλείσει οποιουσδήποτε μεταγενέστερους (downstream) αντιπάλους των 

εταιρειών χαρτοφυλακίου της Cinven.  

Σε κάθε περίπτωση, εξετάζοντας τον περιορισμένο κύκλο εργασιών που πραγματοποιήθηκε από 

τη think-cell στην Κύπρο τόσο κατά το 2019 όσο και κατά το 2020 συνάγεται ότι αποτελεί αμελητέο 

μερίδιο αγοράς στην παροχή λογισμικού εφαρμογής στην Κύπρο. 

 



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 


