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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η 

«Επιτροπή») στις 2/8/2018, από την εταιρεία Canada Pension Plan Investment 

Board (εφεξής η «CPPIB») και τον κ. Carsten Koerl, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 

(εφεξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

Sportradar AG (εφεξής η «Επιχείρηση Στόχος» ή «Sportradar») από την εταιρεία 

CPPIB και τον Carsten Koerl, µέσω της κοινής επιχείρησης SwissCo.  



Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η εταιρεία Sportradar είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Ελβετίας η οποία ανήκει σε αριθµό µετόχων. Η εν λόγω εταιρεία 

δραστηριοποιείται κυρίως στην συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, παροχή και 

παρακολούθηση αθλητικών δεδοµένων. Τα προϊόντα και υπηρεσίες της 

Sportradar περιλαµβάνουν δεδοµένα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από α-

γώνες, αποτελέσµατα, στατιστικές, απεικονίσεις δεδοµένων και εργαλείων για 

πράκτορες στοιχηµάτων, προτάσεις πιθανοτήτων κατά τη διάρκεια και πριν 

από αγώνες, εισηγήσεις και παρακολούθηση της αγοράς και υπηρεσίες συ-

ναλλαγών. 

Η Sportradar παρέχει τα προϊόντα και υπηρεσίες της σε on-line εταιρείες 

στοιχηµάτων, σε καταστήµατα στοιχηµάτων και κρατικά λαχεία, στη 

βιοµηχανία των αθλητικών µέσων ενηµέρωσης, εθνικούς και διεθνείς 

αθλητικούς οργανισµούς και αθλητικά σωµατεία.1
 

• Το CPPIB είναι ένας επαγγελµατικός οργανισµός διαχείρισης επενδύσεων 

που επενδύει διάφορους αχρησιµοποίητους πόρους του Canada Pension 

Plan (εφεξής το «CPP»), το οποίο πληρώνει συνταξιοδοτικά δικαιώµατα σε 

εισφορείς και δικαιούχους, που µεταφέρονται στο CPPIB για να επενδυθούν. 

Για να µπορέσει να χτίσει ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών 

στοιχείων, το CPPIB επενδύει σε µετοχές δηµόσιων και ιδιωτικών εταιρειών, 

σε ακίνητη ιδιοκτησία, σε υποδοµές και σε τίτλους που αποφέρουν σταθερά 

έσοδα. Το CPPIB δηµιουργήθηκε το ∆εκέµβριο του 1997 και διοικείται και δι-

αχειρίζεται ανεξάρτητα από το CPP, σε καθαρά εµπορική βάση και χωρίς ε-

πηρεασµό από κυβερνητικές αρχές.   

• Ο κ. Carsten Koerl είναι φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την Activeline Invest-

ment AG, η οποία είναι επί του παρόντος µία εκ των δύο από κοινού ελεγχόν-

των µετόχων της Sportradar. Μετά την υλοποίηση της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ο κ. Koerl θα παραµείνει µέτοχος της Sportradar. Σηµειώνεται 

ότι ο κ. Koerl κατέχει επίσης άλλες συµµετοχές στη βιοµηχανία των διαδικτυ-

ακών στοιχηµάτων και σε εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών επενδύσεων. 

• Η SwissCo θα είναι µια κοινή επιχείρηση που θα συσταθεί από τον κ. Koerl 

και το CPPIB, σύµφωνα µε τους νόµους της Ελβετίας και η οποία θα είναι µια 
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 Η Επιτροπή σηµειώνει την απόφαση της αρ.17/2016 που κήρυξε ως συµβατή την απόκτηση του 100% 

του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Sportsman Media Holding GmbH, από την Sportradar. 
 



εταιρεία χαρτοφυλακίου, µε µοναδικό σκοπό την επένδυση και απόκτηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Sportradar. 

Στις 3/8/2018, ο 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 ∆ηµοκρατίας 

στις 10/8/2018, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόµου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 4/9/2018, στην 

οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς τη συµβατότητά ή µη της 

υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 13/09/2018 µετά από 

µελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση µεταξύ των µελών της, 

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 πράξη συγκέντρωσης πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας 

Αγοράς Μετοχών (Share Purchase Agreement) ηµεροµηνίας 4 Ιουλίου 2018 (εφεξής η 

«Συµφωνία») µεταξύ των Carsten Koerl, InMonitor AS, EQT SR Holding AG, Morten 

Petersen, Revolution Growth III, LP, Radical Investments, LP, Two Trey, LLC, Revolution 

Growth Management Company, Inc., Minority Shareholders και Non-Voting Shareholders 

ως οι Πωλητές και της εταιρείας CPP Investment Board Europe S.a.r.l., που ελέγχεται 

από το CPPIB ως ο Αγοραστής. Βάσει της Συµφωνίας, οι Πωλητές θα πωλήσουν και ο 

Αγοραστής θα αγοράσει το […..]2 του µετοχικού κεφαλαίου της Sportradar. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τον όρο 1.8(α) της Συµφωνίας µια υποκατάσταση 

εταιρεία, ήτοι η LuxCo (εφεξής ο «Υποκατάστατος Αγοραστής»), θα αναλάβει τη θέση 

του Αρχικού Αγοραστή στη συµφωνία. Σηµειώνεται ότι το µετοχικό κεφάλαιο της 

LuxCo θα ανήκει κατά […..] στη Investment Board Europe S.a.r.l. που ανήκει στο 

CPPIB και κατά […..] σε µία εταιρεία επενδύσεων, ήτοι την TCMI, Inc. (Technology 

Crossover Ventures) (εφεξής η «TCV»). 

                                                             
2
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 



Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Υποκατάστατος Αγοραστής θα 

δηµιουργήσει µια νέα εταιρεία, ήτοι τη SwissCo και θα παραχωρήσει τις αποκτώσες 

µετοχές της Sportradar στη  SwissCo. Ο κ. Carsten Koerl θα δώσει επίσης σχεδόν 

όλες τις µετοχές που κατέχει στη Sportradar (περίπου […..]) και όλες τις µετοχές του 

στην αποκλειστικά ελεγχόµενη από τον ίδιο εταιρεία Activeline Investment AG, η 

οποία κατέχει περίπου το […..] του µετοχικού κεφαλαίου της Sportradar, στη 

SwissCo, µε αντάλλαγµα την έκδοση νέων µετοχών της SwissCo. Ως αποτέλεσµα, η 

SwissCo θα κατέχει περίπου το […..] των µετοχών της Sportradar, ενώ το υπόλοιπο 

περίπου […..] θα κατέχεται από τη Sportradar ως ίδιες µετοχές και από τον κ. 

Carsten Koerl. 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου αφού πληροί την έννοια της 

συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της Sportradar 

καθότι θα αποκτηθεί κοινός έλεγχος της µέσω της SwissCo, από το CPPIB και τον κ. 

Carsten Koerl. 

Επίσης, µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόµου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόµο µείζονος σηµασίας. 

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του CPPIB για το έτος 2017 ήταν […..] 

και ο συνολικός κύκλος εργασιών της Sportradar ήταν […..]. Οι εταιρείες […..] που 

ελέγχονται από τον κ. Carsten Koerl κατά το 2017 είχαν κύκλο εργασιών […..]. 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι ο CPPIB διεξάγει 

εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε 

κύκλο εργασιών για το έτος 2017 ύψους περίπου […..]. Επίσης, η Sportradar διεξάγει 

εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε 

κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα […..] για το έτος 2017. Ο κ. Carsten Koerl µέσω 

της εταιρείας […..], στην οποία κατέχει τον από κοινού έλεγχο της, πραγµατοποίησε 

κύκλο εργασιών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ύψους […..]. 

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 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 η αγορά (1) παραχώρησης 

δικαιωµάτων αθλητικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, (2) παροχής 

προσαρµοσµένων λύσεων ζωντανής αναµετάδοσης σε αναµεταδότες τηλεοπτικού 

περιεχοµένου και σε φορείς εκµετάλλευσης πλατφόρµων και (3) παροχής λύσεων 

καταπολέµησης της απάτης. Η γεωγραφική αγορά για τις σχετικές αγορές 

προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Οριζόντια επικάλυψη 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην αγορά παραχώρησης δικαιωµάτων αθλητικής 

ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης στη βιοµηχανία του στοιχήµατος προκύπτει οριζόντια 

επικάλυψη, µεταξύ της παροχής προσαρµοσµένων λύσεων ζωντανής αναµετάδοσης 

σε αναµεταδότες τηλεοπτικού περιεχοµένου και σε φορείς εκµετάλλευσης 

πλατφορµών που προσφέρει η Sportradar και της παραχώρησης δικαιωµάτων 

αθλητικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης που προσφέρει η […..] (ελεγχόµενη από το 

CPPIB). 

Η Sportradar πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών στη Κύπρο, σε σχέση µε την παροχή 

προσαρµοσµένων λύσεων ζωντανής αναµετάδοσης, περιλαµβανοµένου της 

περαιτέρω αδειοδότησης (sub-licensing) τηλεοπτικού περιεχοµένου σε πελάτες της, 

µε µερίδιο αγοράς της µικρότερο από 1%. Η […..] εκτιµά το µερίδιο αγοράς της στην 

αγορά παραχώρησης δικαιωµάτων αθλητικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης να είναι 

µικρότερο από 1%.  

Με βάση τα πιο πάνω µερίδια αγοράς η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει 

επηρεαζόµενη αγορά ως αυτή ορίζεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου, όσον αφορά την 

οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην 

Κύπρο. 

Κάθετη σχέση 

Η Επιτροπή αναφορικά µε κάθετη σχέση, σηµειώνει ότι η µόνη αγορά που 

διαφαίνεται να υπάρχει κάθετη επικάλυψη είναι σε σχέση µε τις λύσεις 

καταπολέµησης της απάτης. 

Σύµφωνα µε τις καλύτερες εκτιµήσεις της Sportradar, το µερίδιο αγορά της στη 

κυπριακή αγορά για το 2017 είναι µικρότερο από 1%. Η […..] εκτιµά το µερίδιο 



αγοράς της στην αγορά παραχώρησης δικαιωµάτων αθλητικής ραδιοτηλεοπτικής 

µετάδοσης να είναι µικρότερο από 1%. 

Με βάση τα πιο πάνω µερίδια αγοράς η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει 

επηρεαζόµενη αγορά ως αυτή ορίζεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου, όσον αφορά την 

κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων 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.  
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