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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 22 Νοεµβρίου 2016, από την Oracle Corporation 

(εφεξής η «Oracle»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Dynamic 

Network Services Inc. (εφεξής η «Dynamic») από την Oracle µέσω των εταιρειών OC 

Acquisition LLC (εφεξής η «OC Acquisition») και Dakota Acquisition Corporation 

(εφεξής η «Dakota»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• Η Oracle Corporation που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, 

στην κατασκευή, στη διάθεση και στη διανοµή λογισµικών, περιλαµβανοµένων 

των ενδιάµεσων λογισµικών (Middleware), λογισµικών βάσεων δεδοµένων 

(database software) και λογισµικών εφαρµογών για επιχειρήσεις (enterprise 

application software) (εφεξής η «EAS») και σχετικών υπηρεσιών, όπως επίσης 

και συστηµάτων εξοπλισµού (hardware systems) και στις υποστηρικτικές 

υπηρεσίες  σε σχέση µε συστήµατα εξοπλισµού. 

• Η OC Acquisition LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και είναι 100% θυγατρική της Oracle. Η OC 

Acquisition χρησιµοποιείται ως όχηµα για τη διενέργεια της εν λόγω εξαγοράς. 

• Η Dakota Acquisition Corporation είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα 

µε τους νόµους της Πολιτείας Ντελαγουέαρ και είναι 100% θυγατρική της Oracle. 

Η Dakota χρησιµοποιείται ως όχηµα για τη διενέργεια της εν λόγω εξαγοράς. 

• Η Dynamic είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Πολιτείας Ντελαγουέαρ και δραστηριοποιείται στην αγορά των Λογισµικών 

∆ιαχείρισης ∆ικτύου (Network Management Software). Οι βασικές υπηρεσίες 

που προσφέρει η εν λόγω εταιρεία αφορούν ∆ιαχειριζόµενα Συστήµατα 

Ονοµάτων Τοµέα του ∆ιαδικτύου (Managed Domain Name System Services) 

(εφεξής οι «DNS») και παρακολούθησης της διαδικτυακής απόδοσης και 

εργαλεία διαχείρισης (internet performance monitoring and management tools).  

Την 24η Νοεµβρίου 2016, 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.  

Στις 2 ∆εκεµβρίου 2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) 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 19 ∆εκεµβρίου 2016, 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 ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε τον Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας και Σχεδίου 

Συγκέντρωσης (Agreement and Plan of Merger) ηµεροµηνίας 20 Νοεµβρίου 2016 

(εφεξής η «Συµφωνία»), µεταξύ των εταιρειών OC Acquisition, Dakota, Dynamic και 

Oracle.  

Σηµειώνεται ότι η OC Acquisition και η Dakota χρησιµοποιούνται ως οχήµατα για τη 

διενέργεια της εξαγοράς. Η Dakota θα συγχωνευθεί µε την Dynamic και η νέα 

οντότητα θα ανήκει κατά 100% στην OC Acquisition. Με την ολοκλήρωση της 

Συµφωνίας, η OC Acquisition θα είναι η νοµική οντότητα που θα κρατά όλες τις 

µετοχές της Dynamic που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Ως εκ τούτου, η Oracle θα 

αποκτήσει το 100% των µετοχών της Dynamic µε αποτέλεσµα η Dynamic να 

καταστεί θυγατρική της Oracle κατά 100%.  

Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στη Συµφωνία, η Oracle, µέσω των 100% 

θυγατρικών της OC Acquisition και Dakota, θα αποκτήσει το 100% των µετοχών της 

Dynamic. Η εξαγορά θα διενεργηθεί µέσω απλής απόκτησης µετοχών. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Dynamic έχει εγκρίνει τη Συµφωνία Εξαγοράς αλλά το κλείσιµο της 

πράξης τελεί υπό την αίρεση της λήψης συγκεκριµένων εγκρίσεων από κρατικές 

αρχές περιλαµβανοµένης της έγκρισης από την Επιτροπή. Οι κάτοχοι του [....]%
1
 των 

προνοµιούχων µετοχών της Dynamic (Preferred Stock) και του [....]% των κανονικών 

µετοχών της Dynamic (Common Stock) έχουν συνοµολογήσει συµφωνία ψήφου και 

υποστήριξης µε την οποία εγκρίνουν τη Συµφωνία (Voting and Support Agreement). 

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 προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγησή τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή 

                                                             
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 [....]. 



4 

 

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

συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου, καθότι έχει ως 

αποτέλεσµα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Dynamic από την Oracle. 

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 ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της Oracle για το 

οικονοµικό έτος που έληξε 31/5/2016 ήταν €33.395.91 εκατοµµύρια ενώ της Dynamic 

για το έτος 2015 ήταν €[....]. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο η Oracle όσο και η Dynamic, δραστηριοποιούνται 

στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών της Oracle στην Κύπρο για το οικονοµικό έτος που 

έληξε 31/5/2016 ανήλθε στα €[....], ενώ ο κύκλος εργασιών της Dynamic στην Κύπρο 

για το έτος 2015 ανήλθε στα €[....]. 

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 ∆ηµοκρατία 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 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. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συγκέντρωση αφορά την 

αγορά λογισµικών διαχείρισης δικτύου. 
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Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η διάθεση 1) 

λογισµικών δικτύου2, περιλαµβανοµένων των (i) υπηρεσιών DNS και (ii) εργαλείων 

IPM και WPM, 2) λογισµικών προστασίας, 3) λογισµικών αποθήκευσης και 4) 

λογισµικών διαχείρισης συστήµατος και λογισµικών συστήµατος. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Oracle δραστηριοποιείται στη διάθεση 

1) λογισµικών προστασίας, 2) λογισµικών αποθήκευσης και 3) λογισµικών 

διαχείρισης συστήµατος και λογισµικών συστήµατος. Η Dynamic δραστηριοποιείται 

στη διάθεση λογισµικών δικτύου, περιλαµβανοµένων των (i) υπηρεσιών DNS και (ii) 

εργαλείων IPM και WPM.  

Επίσης, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι τα προϊόντα 

της Dynamic αγοράζονται από εταιρικούς πελάτες, οι οποίοι έχουν υποδοµή 

πληροφορικής (τουλάχιστον µερικώς) συνδεδεµένη µε το διαδίκτυο. Τα προϊόντα 

DNS και WPM προσφέρονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Οι πελάτες µπορούν 

να αγοράσουν είτε και τα δύο προϊόντα από την Dynamic, ή ένα από αυτά και να 

χρησιµοποιήσουν το DNS ή την τεχνολογία WPM από άλλο προµηθευτή.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Oracle όσο και η Dynamic, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες 

των µερών δεν επικαλύπτονται, απεναντίας, τα προϊόντα που προσφέρει η  Dynamic 

είναι συµπληρωµατικά µε αυτά της Oracle, µε την έννοια του ότι οι πελάτες, οι οποίοι 

αγοράζουν τις λύσεις λογισµικών της Oracle µέσω του cloud συχνά αγοράζουν, 

επίσης και λογισµικά δικτύου. Προσθέτουν ότι το χαρτοφυλάκιο που έχει σήµερα η 

Oracle δεν περιλαµβάνει λογισµικά δικτύου και η Oracle, σε αντίθεση µε τους 

ανταγωνιστές της, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζήτηση των πελατών της 

για λογισµικά δικτύου.  

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν προκύπτει οριζόντια επικάλυψη 

ή κάθετη σχέση στις σχετικές αγορές. 

                                                             
2
 Υπόθεση COMP/M.7861 - Dell/EMC, ηµερ. 29/2/2016. 
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Ως εκ των άνω, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης, µε βάση τις πρόνοιες του Νόµου. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει, κατά πόσον υπάρχουν σχέσεις µεταξύ των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι ούτε κάθετες ούτε οριζόντιες, αλλά 

ετερογενείς. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η σχετική αγορά 

λογισµικών δικτύου, περιλαµβανοµένων των (i) υπηρεσιών DNS και (ii) εργαλείων 

WPM, δύναται να θεωρηθούν γειτονικές αγορές µε τις υπόλοιπες σχετικές αγορές, 

δηλαδή αγορά λογισµικών προστασίας, λογισµικών αποθήκευσης και λογισµικών 

διαχείρισης συστήµατος και λογισµικών συστήµατος.  

Λαµβάνοντας υπόψη το µερίδιο αγοράς της Dynamic για την αγορά υπηρεσιών DNS, 

το οποίο είναι 5-10% και για την αγορά εργαλείων WPM, το οποίο είναι 0-5%, η 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε ανησυχίες σε 

σχέση µε τις άλλες αγορές(ετερογενείς δραστηριότητες), αφού το µερίδιο αγορά της 

Oracle στην αγορά λογισµικών συστήµατος υποδοµής υπολογίζεται στο 0-5%.   

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρούσα συγκέντρωση δεν θα προκαλέσει επιζήµιες για 

τον ανταγωνισµό συνέπειες που δύναται να προκύψουν από ετερογενείς 

δραστηριότητες. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο, βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε 

τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά, αφορά την παρακώληση σηµαντικά του 

ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα 

της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

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 παρακώλησης του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας 

ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 
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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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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