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κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 2 Αυγούστου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε 

στην Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2022, από την εταιρεία Constellation BidCo GmbH, 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 KKR & Co. Inc. (εφεξής η 

«KKR & Co.»), μέσω της Constellation BidCo GmbH (εφεξής η «Constellation BidCo») θα αποκτήσει 

το μετοχικό κεφάλαιο της Contabo Topco GmbH και των θυγατρικών της (στο εξής η «Contabo» ή ο 

«Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η KKR & Co. που είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές 

λύσεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR & 

Co. χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια 

(private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς 

συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds). Επίσης, στοχεύει στην 
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δημιουργία ελκυστικών επενδυτικών αποδόσεων ακολουθώντας μία υπομονετική και 

πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση, εργοδοτώντας παγκόσμιας κλάσης άτομα και 

στηρίζοντας την ανάπτυξη των εταιρειών χαρτοφυλακίου της και των κοινοτήτων. Οι κοινές 

μετοχές (common stock) της KKR & Co. κατέχονται από μια ευρεία βάση ατόμων και 

διαπραγματεύονται δημόσια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Ο έλεγχος της 

KKR & Co. εξασκείται αποκλειστικά από την KKR Management LLP.  

 

 Η Constellation BidCo που είναι ιδιωτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γερμανίας. Είναι όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, η οποία ιδρύθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς της συναλλαγής. Ανήκει 

έμμεσα εξ’ ολοκλήρου σε επενδυτικά οχήματα και/ή λογαριασμούς που συμβουλεύονται 

και/ή διαχειρίζονται από διάφορες θυγατρικές της KKR & Co.. 

 

 Ο Στόχος που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας 

και ανήκει στον όμιλο Contabo. O όμιλος Contabo είναι ένας παγκόσμιος πάροχος 

υποδομών νέφους (global provider of cloud infrastructure), συμπεριλαμβανομένων εικονικών 

ιδιωτικών διακομιστών νέφους (cloud virtual private servers) / εικονικών ιδιωτικών 

διακομιστών νέφους αποκλειστικής χρήσης (cloud virtual dedicated servers) («VPS/VDS»), 

διακομιστές γυμνού μετάλλου (bare metal severs) και νέφος παιχνιδιών (game cloud) για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜμΕ»), επαγγελματίες (prosumers), προγραμματιστές και 

gamers.  Στις 29 Ιουνίου 2022, 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 την 15/07/2022, 

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 1 Αυγούστου 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 Πώλησης και Αγοράς σχετικά 

με τον όμιλο Contabo Group, ημερομηνίας 1ης και 2ης Ιουνίου 2022, μεταξύ της Contabo Finco S.à r.l., 

Contabo Luxco S.à r.l. και της Constellation BidCo.  

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.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, η KKR 

& Co. θα αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Contabo, μέσω της Constellation BidCo. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Συμφωνία (μέρος Project Cumulus - Main Deed (Reinvestment)), οι 

υφιστάμενοι μέτοχοι του Στόχου θα επαναεπενδύσουν σε μία μητρική εταιρεία του Στόχου και θα 

κατέχουν ένα έμμεσο ποσοστό μειοψηφίας στον Στόχο μετά την εξαγορά όλων τον μετοχών του 

Στόχου από την Constallation Bidco. Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν 

θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα που να τους αποφέρει έλεγχο επί του Στόχου. 

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε μητρική του Στόχου ορισμένα άτομα από την 

διοίκηση του Στόχου. Η εν λόγω επένδυση δεν θα αποφέρει οποιαδήποτε δικαιώματα ελέγχου επί 

του Στόχου σε τέτοια άτομα. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και 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 KKR & Co., μέσω της Constellation BidCo. 

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 της KKR κατά την διάρκεια του 

οικονομικού έτους 2020 ήταν περίπου [………]1 και του Στόχου κατά την διάρκεια του οικονομικού 

 
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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έτους 2021 ήταν περίπου [………] και κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020 ήταν περίπου 

[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η KKR όσο και o Στόχος δραστηριοποιούνται στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 

εκατομμυρίων. Για το οικονομικό έτος 2020, η KKR (μέσω των ελεγμένων εταιρειών χαρτοφυλακίου 

της) πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου [………] 

και ο Στόχος για το οικονομικό έτος 2021 πραγματοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικό 

κύκλο εργασιών ύψους περίπου [………] και για το οικονομικό έτος 2020 περίπου [………].  

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. 

Η KKR & Co. είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR & Co. χρηματοδοτεί 

επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις 

και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά 

κεφάλαια (hedge funds). Οι εταιρείες οι οποίες ελέγχει δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. 

Ο Στόχος αποτελεί ένα παγκόσμιο πάροχο υποδομής νέφους (cloud infrastructure), 

συμπεριλαμβανομένων εικονικών ιδιωτικών διακομιστών cloud/εικονικών αποκλειστικών 

διακομιστών (virtual private servers/virtual dedicated servers «VPS/VDS»), διακομιστών γυμνού 

μετάλλου (bare metal) και παιχνιδιών cloud για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προμηθευτές, 

προγραμματιστές και παίκτες. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος προσφέρει αποθήκευση δεδομένων και 

απόδοση υπολογιστών (computing performance), αλλά επίσης είναι ενεργός σε υπηρεσίες όπως 

φιλοξενία ιστοσελίδων (web-hosting). 

Ειδικότερα, η εταιρεία προσφέρει αποθήκευση δεδομένων (data storage) και υπολογιστική ισχύ 

(computing performance), αλλά δραστηριοποιείται επίσης σε υπηρεσίες όπως φιλοξενία ιστοσελίδων 

(webhosting). Ο Όμιλος Contabo είναι ένας μικρός πάροχος πόρων συστημάτων υπολογιστών και 

υπηρεσιών cloud (computer system resources and cloud services). Ο χώρος υποδομών νέφους 

(cloud infrastructure space) κυριαρχείται από παρόχους των οποίων οι πόροι υπολογιστών, 

αποθήκευσης, δικτύου και αποθήκης μπορούν να κλιμακωθούν οριζόντια σε υψηλό βαθμό καθώς οι 

πελάτες τους αυξάνουν τις απαιτήσεις συστήματος (υπερκλιμάκωσης (hyperscalers)). Το 

επιχειρηματικό μοντέλο του Στόχου είναι η παροχή πόρων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(computer system resources and services), ιδίως αποθήκευσης δεδομένων και υπολογιστικής ισχύος 
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(computing power), σε κατάλληλα κέντρα δεδομένων (data centres). Τα κέντρα δεδομένων (data 

centres) είναι κεντρικές τοποθεσίες για διακομιστές, αποθήκευση (storage) και συσκευές δικτύου 

(network devices) που παρέχουν τις χωρικές δυνατότητες, την παροχή ενέργειας, την ψύξη και τη 

σύνδεση δικτύου που απαιτούνται για τη συνεχή λειτουργία των εγκαταστάσεων τεχνολογίας 

πληροφοριών. Ο Στόχος προσφέρει συγκεκριμένα τα ακόλουθα προϊόντα: 

-Cloud VPS (Virtual Private Server) (Εικονικός Ιδιωτικός Διακομιστής): Αυτά είναι 

συστήματα εικονικών διακομιστών που παρέχονται σε έναν πελάτη και που παρέχουν 

στον πελάτη πλήρεις εξουσιοδοτήσεις (πρόσβαση root) μέχρι το επίπεδο του 

συστήματος λειτουργίας. Βασίζονται σε φυσικούς διακομιστές που λειτουργούν στο 

διαδίκτυο (cloud) ή τον πάροχο φιλοξενίας, οι οποίοι χωρίζονται σε πολλούς 

μικρότερους εικονικούς διακομιστές για πολλούς πελάτες. 

-Bare Metal Cloud (Νέφος Γυμνού Μετάλλου): Αυτοί είναι ιδιαίτερα σταθεροί και 

ισχυροί διακομιστές που διατίθενται σε έναν πελάτη σε αποκλειστική βάση. 

Αποκλειστικό σημαίνει ότι τα στοιχεία υλισμικού (εξαιρουμένων των εγκατεστημένων 

συστημάτων λειτουργίας ή της εικονικής υποδομής) έχουν εκχωρηθεί ξεκάθαρα και 

διασφαλιστεί σε έναν συγκεκριμένο πελάτη. Η βάση είναι ένας φυσικός διακομιστής 

που χρησιμοποιείται μόνο από μόνο έναν πελάτη. 

-Cloud VDS (Virtual Dedicated Server) (Εικονικός Διακομιστής Αποκλειστικής 

Χρήσης): λύσεις υβριδικών προϊόντων που συνδυάζουν στοιχεία των Εικονικών 

Ιδιωτικών Διακομιστών (Cloud VPS) και του Νέφος Γυμνού Μετάλλου (Bare Metal 

Cloud). Οι Εικονικοί Διακομιστές Αποκλειστικής Χρήσης (Cloud VDS) βασίζονται σε 

μία κοινόχρηστη υποδομή διακομιστή την οποία διαχειρίζεται ένας πάροχος cloud με 

εγγυημένους αποκλειστικούς πόρους (guaranteed dedicated resources) για κάθε 

πελάτη. Οι πελάτες μπορούν, με τον τρόπο αυτόν, να προγραμματίσουν με ασφάλεια 

του απαραίτητους πόρους, όπως RAM (μνήμη τυχαίας πρόσβασης) ή CPU (κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας), χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται  με τα έξοδα λειτουργίας 

του δικού τους διακομιστή. 

-Νέφος Παιχνιδιών (Game Cloud): Αυτό είναι νέφος (cloud) που χρησιμοποιείται για 

παιχνίδια στο διαδίκτυο (cloud). Το Cloud gaming, που μερικές φορές αναφέρεται και 

ως gaming-on-demand ή gaming-as-a-service, περιλαμβάνει το τρέξιμο 

βιντεοπαιχνιδιών (running video games) σε εξ’ αποστάσεως διακομιστές και τη ροή 

(streaming) τους απευθείας στη συσκευή του χρήστη. Έρχεται σε αντίθεση με 

παραδοσιακές μορφές βιντεοπαιχνιδιών, όπου ένα παιχνίδι τρέχει τοπικά (runs locally) 
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στην κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών, στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του χρήστη. 

Ο Στόχος παρέχει την υποδομή (underlying platform) που χρειάζεται για παιχνίδια 

πολλαπλών χρηστών multiplayer games 

-Διαχειριζόμενο Νέφος (Managed Cloud): οργανισμοί δύνανται να μοιράζονται και να 

έχουν πρόσβαση σε πόρους (συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων, εργαλείων 

υλικού και λογισμικών) μέσω ενός εξ’ αποστάσεως (remote) δικτύου και διαφόρων 

διακομιστών που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.  

-Πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών (Application development platform): Αυτό είναι μία 

πλατφόρμα που βασίζεται στο διαδίκτυο (cloud), στην οποία πραγματοποιούνται 

διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου (cloud). Η ανάπτυξη εφαρμογών 

διαδικτύου (cloud) είναι η διαδικασία δημιουργίας εφαρμογών ή λύσεων από 

υπολογιστή (computing solutions) που μπορούν να τρέχουν εξ’ ολοκλήρου σε 

πλατφόρμες που βασίζονται στο διαδίκτυο. 

-Αποθήκευση αρχείων (Object storage): Αυτή είναι μία υπηρεσία για την αποθήκευση 

μη-δομημένων δεδομένων (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο) στο διαδίκτυο (cloud). 

-Υπηρεσίες φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Web hosting services): Αυτές οι υπηρεσίες 

χρησιμεύουν ως η τεχνολογική βάση για τη δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο. 

O Στόχος παρέχει χώρο αποθήκευσης και έναν ή περισσότερα διαδικτυακά ονόματα 

(internet domains). Οι πελάτες του Στόχου χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς για τη 

δημοσίευση και τη διαχείριση ιστοτόπων ή τη δημιουργία βάσεων δεδομένων. 

Οι προσφορές του Στόχου απευθύνονται, συγκεκριμένα σε προγραμματιστές, ατομικούς 

εμπόρους, καταναλωτές με γνώσεις τεχνολογίας (prosumers) και ΜμΕ. Οι προσφορές του 

Στόχου διευκολύνουν τις ΜμΕ να ψηφιοποιούν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι 

κύριοι πελάτες είναι εταιρείες για τις οποίες η εγκατάσταση και η συντήρηση της δικής τους 

ολοκληρωμένης υποδομής πληροφορικής είναι αντιοικονομική και οι οποίοι χρησιμοποιούν, 

ως εκ τούτου, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει ο Στόχος μέσω της ιστοσελίδας 

του. Ο Στόχος επίσης προσφέρει υπηρεσίες μέσω των θυγατρικών του OCIRIS GmbH και 

της GPortal Inc. οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε τελικούς καταναλωτές στον τομέα 

παιχνιδιών.  

Ο όμιλος Contabo λειτουργεί κέντρα δεδομένων είτε εξ’ ολοκλήρου με δική του ευθύνη 

(αυτοελεγχόμενο κέντρο δεδομένων (self-controlled data centre)) είτε χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες τρίτων που διαχειρίζονται το κέντρο δεδομένων (εξ’ αποστάσεως κέντρο 
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δεδομένων). Στην περίπτωση εξ’ αποστάσεως κέντρων δεδομένων (remote data centers), 

οι Εταιρείες-Στόχοι ενοικιάζουν ράφια διακομιστών (server racks) και υποδομές σε κέντρο 

δεδομένων που διαχειρίζεται τρίτος. Οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη συντήρηση του 

κέντρου δεδομένων παρέχονται κατά κανόνα εξ αποστάσεως από το δικό τους προσωπικό, 

τρίτους ή άλλους παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης. Ο όμιλος λειτουργεί περίπου 20,000 

διακομιστές και έχει 24 κέντρα δεδομένων (data centers) παγκοσμίως. 

H Επιτροπή, ελλείψει οποιωνδήποτε σχετικών αγορών στις οποίες δύναται να προκύπτει οριζόντια 

και/ή κάθετη ή/και γειτονική σχέση, εξέτασε τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Στόχος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, 

η Επιτροπή όρισε ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας την αγορά εξωτερικής ανάθεσης IT (IT 

outsourcing services). Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι στην υπό εξέταση υπόθεση, για την προαναφερθείσα σχετική αγορά, η 

γεωγραφική αγορά είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της KKR για το οικονομικό έτος 2020 

στην Κυπριακή Δημοκρατία είχε προκύψει από τον κύκλο εργασιών των ελεγμένων εταιρειών 

χαρτοφυλακίου της, οι οποίες μεταξύ άλλων ασχολούνται με [………]. 

O κύκλος εργασιών του Στόχου για το οικονομικό έτος 2021 στην Κυπριακή Δημοκρατία προκύπτει 

μέσω [………]. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, οι δραστηριότητες της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των 

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της KKR) δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες του Στόχου στην Κύπρο. Επομένως δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου 

της KKR) και του Στόχου στην Κύπρο. 

Επίσης, σύμφωνα με την κοινοποίηση δεν υπάρχουν ισχύουσες κάθετες σχέσεις μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου 

της KKR) και του Στόχου στην Κύπρο και η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε 

αξιοσημείωτες κάθετες σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών 

των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της KKR), και του Στόχου στην Κύπρο.  

Αναφορικά με το ενδεχόμενο πιθανής γειτονικής σχέσης μεταξύ των δραστηριοτήτων της [………] και 

του Στόχου, οι συμμετέχουσες ανάφεραν ότι η [………] η οποία ελέγχεται από τη KKR, 
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δραστηριοποιείται στο άλλο άκρο του φάσματος από αυτό του Στόχου, προσφέροντας μια πλήρης 

γκάμα προϊόντων από πλευράς λογισμικών για εξειδικευμένες επιχειρήσεις, με πολλαπλές 

λειτουργίες που επιθυμούν να βελτιώσουν την εσωτερική ροή δεδομένων και τις διαδικασίες τους.  

Από την άλλη, ο Στόχος προσφέρει μόνο διακομιστές (server) – προσφέρει στους πελάτες υποδομή 

νέφους (cloud infrastructure) και - δεν προσφέρει οποιαδήποτε λογισμικά.  Οι πελάτες του Στόχου 

είναι είτε άτομα είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται στην κοινοποίηση ότι ο Όμιλος Contabo είναι ένας μικρός πάροχος πόρων 

συστημάτων υπολογιστών και υπηρεσιών cloud (computer system resources and cloud services). Ο 

χώρος υποδομών νέφους (cloud infrastructure space) κυριαρχείται από παρόχους των οποίων οι 

πόροι υπολογιστών, αποθήκευσης, δικτύου και αποθήκης μπορούν να κλιμακωθούν οριζόντια σε 

υψηλό βαθμό καθώς οι πελάτες τους αυξάνουν τις απαιτήσεις συστήματος (υπερκλιμάκωσης 

(hyperscalers)).  

Συνεπώς, σύμφωνα με τα μέρη, τα προϊόντα/υπηρεσίες της Cloudera δεν είναι συμπληρωματικά με 

αυτά που παρέχονται από τον Στόχο και δεν αγοράζονται από τους ίδιους πελάτες.  

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια επικάλυψη ή/και 

κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, 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 ασύμβατη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην 

αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα 

αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

 

 

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 Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 
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Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

  

 
 


