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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου 2022, από την εταιρεία Microsoft 

Corporation (στο εξής η «Microsoft»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο 

«Νόμος»). 

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

προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Xandr Inc (στο εξής η «Xandr» ή ο 

«Στόχος»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

Η Microsoft Corporation που είναι μετοχική εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Πολιτείας της Washington, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι κοινές 

μετοχές της Microsoft είναι εισηγμένες στο NASDAQ (MSFT). Η Microsoft είναι μια 
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διεθνής εταιρεία τεχνολογίας με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Το 

πιο γνωστό της προϊόν είναι το λειτουργικό σύστημα Windows, φορητοί υπολογιστές, 

επεξεργαστές, καθώς και το σύνολο των εφαρμογών γραφείου Microsoft Office. Άλλα 

γνωστά προϊόντα είναι οι ταμπλέτες Surface, οι κονσόλες παιχνιδιών Xbox, το 

λογισμικό για κινητά τηλέφωνα (παλιά: Windows Mobile, Windows CE, τώρα: 

Windows Phone), και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα Windows Live και Bing. Παράγει 

λογισμικό για επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά παιχνίδια ενώ παρέχει και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής αποθήκευσης και κοινωνικής δικτύωσης. 

Στα περιφερειακά της προϊόντα περιλαμβάνονται επίσης και ποντίκια, πληκτρολόγια 

και δικτυοκάμερες για υπολογιστές.  

Η Xandr που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

Daleware των ΗΠΑ και αποτελεί το τμήμα τεχνολογίας διαφημίσεων (ad tech) της 

AT&T Inc. 

Η AT&T Inc. είναι δημόσια εισηγμένη εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, της οποίας οι 

θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες δραστηριοποιούνται διεθνώς, μεταξύ άλλων 

στις τηλεπικοινωνιακές και ευρυζωνικές βιομηχανίες. 

Η Xandr, ως τμήμα τεχνολογίας διαφημίσεων (ad tech) της AT&T Inc., ασχολείται με 

τον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης και κυρίως ως μεσάζοντας ανοικτής 

προβολής (open display intermediary), τόσο ως Πλατφόρμα Ζήτησης (Demand Side 

Platform) (DSP) όσο και ως Πλατφόρμα Προσφοράς (Supply Side Platform) (SSP) 

στον τομέα της διαμεσολάβησης στη ψηφιακή διαφήμιση.  

Στις 7 Φεβρουαρίου 2022, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 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 18 Φεβρουαρίου 2022, όπως ορίζει το άρθρο 10 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 1η Μαρτίου 2022, 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, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτήν 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 «SPA») ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2021, η οποία 

συμφωνήθηκε από και μεταξύ της AT&T, ως ο Πωλητής, και της Microsoft 

Corporation ως ο Αγοραστής. Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, ο Αγοραστής θα 

αποκτήσει ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Xandr. 

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση από την Microsoft, όλου του 

μετοχικού κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου επί της Xandr. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, 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 και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την Microsoft. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021, της 

Microsoft παγκόσμια ανήλθε περίπου στα €141 δισεκατομμύρια, και ο κύκλος 

εργασιών της Xandr για το οικονομικό έτος 2020 ανήλθε περίπου στα €[………]1.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η Επιχείρηση 

Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα 

 
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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με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Microsoft στην Κύπρο κατά την περίοδο από 

1η Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021 ήταν περίπου €[………]. Η Xandr στην Κύπρο 

είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου €[………].  

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 εν λόγω 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. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Microsoft δραστηριοποιείται στη 

διαδικτυακή διαφήμιση δια μέσου των Microsoft Search Network (MSSN), Microsoft 

Audience Network (MSAN) και LinkedIn Audience Network (LAN). Αυτά τα προϊόντα 

επικεντρώνονται κυρίως στη διαφήμιση μέσω αναζήτησης και στο κανάλι προβολής 

ιδίας ιδιοκτησίας και λειτουργίας (owned & operated (O&O) display channel). Το 

MSSN τοποθετεί διαφημίσεις αναζήτησης στην ιδιόκτητη μηχανή αναζήτησης Bing 

και στις σελίδες με τις οποίες συνεργάζεται, ενώ το MSAN κυρίως προσφέρει στους 

διαφημιστές την ευκαιρία να προβάλλουν διαφημίσεις επί όλου του αποθέματος 

προβολής Ο&Ο εκτός της αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των MSN, Outlook 

και Edge. Το LAN επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων δια μέσου του LinkedIn. 

Η Xandr ασχολείται με τον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης και κυρίως ως 

μεσάζοντας ανοικτής προβολής (open display intermediary), τόσο ως Πλατφόρμα 

Ζήτησης (Demand Side Platform) (DSP) όσο και ως Πλατφόρμα Προσφοράς (Supply 

Side Platform) (SSP) στον τομέα της διαμεσολάβησης στη ψηφιακή διαφήμιση. 
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Η Χandr δραστηριοποιείται στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης, αλλά μόνο σε 

ένα κομμάτι το οποίο αφορά την ανοικτή προβολή. Πιο συγκεκριμένα, το κανάλι της 

ανοικτής προβολής (open display) απασχολείται με την αγορά αποθέματος 

διαφήμισης προβολής. Οι διάφοροι εκδότες πωλούν το απόθεμα τους μέσω 

διαμεσολαβητών τεχνολογίας διαφημίσεων. Η Xandr είναι ένας τέτοιος 

διαμεσολαβητής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη Συναλλαγή αφορά την 

αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αφορά (α) την αγορά 

Διαφήμισης μέσω αναζήτησης (search advertising) και (β) την αγορά Διαφήμισης 

εκτός αναζήτησης / διαφήμιση προβολής, που διαχωρίζεται σε (i) διαφήμισης 

προβολής O&O, και (ii) διαφήμιση ανοικτής προβολής. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές, 

αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο κύκλος εργασιών της Microsoft στην Κύπρο κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2020 – 30 

Ιουνίου 2021, ήταν περίπου €[………]. [………]. 

Η Xandr στην Κύπρο είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου 

€[………]. Τα έσοδα της Xandr στην Κύπρο προκύπτουν [………]. 

Οριζόντια ανάλυση  

(α) Διαφήμιση αναζήτησης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι δύο συμμετέχουσες εταιρείες 

απασχολούνται σε διαφορετικό τμήμα διαφήμισης. Η Microsoft είναι παρούσα στην 

Διαφήμιση Αναζήτησης, μέσω του Bing, της μηχανής αναζήτησής της.  Η Xandr, από 

την άλλη, δεν είναι παρούσα στην Διαφήμιση Αναζήτησης. Γι’ αυτό και τα μέρη δεν 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε επικάλυψη στη Διαφήμιση Αναζήτησης. 

(β) Διαφήμιση Προβολής 



Λ.Χ. Α.Κ. Π.Ο. Α.Α.Π. Π.Π.Χ. 

  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα Μέρη δεν είναι πραγματικοί 

ανταγωνιστές στην αγορά για Διαφήμιση Προβολής, καθώς η Xandr 

δραστηριοποιείται μέσω του καναλιού ανοικτής προβολής (open display) και η 

Microsoft κατά κύριο λόγο μέσω του καναλιού O&O (όπου οι διαδικτυακές ιδιοκτησίες 

της αντιπροσωπεύουν μόνο μικρό μερίδιο της προσοχής των χρηστών). Η Xandr 

δραστηριοποιείται ως διαμεσολαβητής ανοικτής προβολής, τόσο ως DSP όσο και ως 

SSP, στον τομέα της διαμεσολάβησης στη ψηφιακή διαφήμιση.  Η Xandr δεν 

δραστηριοποιείται στον τομέα O&O της Διαφήμισης Προβολής. 

Το MSAN προσφέρει κατά κύριο λόγο στους διαφημιστές πρόσβαση στην παροχή 

αποθέματος O&O της Microsoft και δεν ανταγωνίζεται άμεσα με τις προσφορές των 

DSP ή SSP της Xandr, οι οποίες επικεντρώνονται στην ευρεία εξυπηρέτηση τρίτων 

δια μέσου του καναλιού ανοικτής προβολής σε ένα προγραμματικό μοντέλο 

Λογισμικού-ως-Υπηρεσία (Software-as-a-Service (SaaS)) βασισμένο στη χρήση 

(usage-based). 

Επομένως, η Microsoft και η Xandr προσφέρουν διαφοροποιημένα 

προϊόντα/υπηρεσίες και δεν ανταγωνίζονται η μια την άλλη και δεν υπάρχει 

ρεαλιστικά η επιλογή για τα Μέρη να γίνουν οργανικά στενοί ανταγωνιστές – ή να 

προκαλέσουν τον δεσπόζων ανταγωνιστή σε αυτόνομη βάση – σε οποιοδήποτε 

εύλογο χρονικό πλαίσιο. Αυτό ισχύει τόσο διεθνώς όσο και στην Κύπρο. 

(i) Διαφήμιση Προβολής O&O 

Η Microsoft δραστηριοποιείται στην Διαφήμιση Προβολής O&O, δια μέσου των 

ακολούθων: 

(i) MSAN, ενός εκδότη που κατά κύριο λόγο προσφέρει σε διαφημιστές την 

ευκαιρία να προβάλουν διαφημίσεις ανά τις δικές του ιδιότητες O&O εκτός 

αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των MSN, Outlook και Edge και 

(ii) LAN, ενός εκδότη που επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων δια μέσου του 

LinkedIn. 

Οι διαδικτυακές ιδιοκτησίες O&O της Microsoft αντιστοιχούν μόνο σε ένα μικρό 

μερίδιο της προσοχής των χρηστών στη συνολική Διαφήμιση Προβολής και η 

Microsoft δραστηριοποιείται μόνο δια μέσου της Διαφήμισης Προβολής O&O. 
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Η Xandr δε δραστηριοποιείται στη Διαφήμιση Προβολής O&O, καθότι 

δραστηριοποιείται μόνο στη Διαφήμιση Ανοιχτής Προβολής. Ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη στη Διαφήμιση Προβολής O&O. 

(ii) Διαφήμιση Ανοιχτής Προβολής 

Όσον αφορά τα Μέρη, η Microsoft δεν χειρίζεται οποιεσδήποτε υπηρεσίες μεσάζοντα 

αντίστοιχες με αυτές της Xandr. Ειδικότερα, η Microsoft δεν προσφέρει οτιδήποτε 

που να λειτουργεί ως, ή να μπορούσε να χαρακτηριστεί σωστά ως DSP. Επίσης, η 

Microsoft δεν προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολαβητή απευθείας σε εκδότες, ούτε 

επιτρέπει σε διαφημιστές να υποβάλλουν προσφορά προγραμματικά και με πλήρη 

έλεγχο επί των εμφανίσεων βάσει των σκοπών του αγοραστή. Ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη στη Διαφήμιση Ανοιχτής Προβολής. 

Κάθετη ανάλυση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Συναλλαγή δεν εγείρει οποιαδήποτε μη 

οριζόντια ζητήματα ανταγωνισμού. [………]. 

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η απόκτηση της Xandr δεν παρέχει 

στην Microsoft την ικανότητα ή το κίνητρο αποκλεισμού του ανταγωνισμού σε 

οποιαδήποτε σχετική αγορά. Η Microsoft απλούστατα δεν έχει ισχύ αγοράς σε άλλα 

τμήματα της ψηφιακής διαφήμισης – στη Διαφήμιση Αναζήτησης, η Microsoft κατέχει 

μερίδιο μόνο περίπου 7% (σύμφωνα με την Μελέτη CMA), με την Google να 

ευθύνεται για πέραν του 90% των εσόδων – ενώ η Xandr κατέχει μόνο περιορισμένα 

μερίδια στη Διαφήμιση Ανοιχτής Προβολής, στην οποία η  Google εκτιμάται ότι 

ελέγχει το 90-100% του μεριδίου της προσφοράς. 

Ως εκ τούτου, για τα Μέρη, το μερίδιο της Microsoft στη Διαφήμιση Αναζήτησης και 

της Xandr στη Διαφήμιση Ανοιχτής Προβολής, ανάμεσα στις οποίες θα μπορούσε να 

διαγνωστεί ενδεχόμενος κάθετος σύνδεσμος, δεν ξεπερνά το κατώτατο όριο του 25% 

και συνεπώς δεν μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε κάθετα επηρεαζόμενη αγορά ως 

προς την Διαφήμιση Αναζήτησης και την Διαφήμιση Ανοιχτής Προβολής.  

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά ως αυτή 

ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με 

βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε 
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άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση. 

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.  

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας 

Ανταγωνισμού 
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