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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την           

Digital Turbine, Inc. μετοχικού κεφαλαίου της Fyber N.V., μέσω της                        

Digital Turbine Luxembourg S.A.R.L. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 12 Μαΐου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2021, εκ μέρους της εταιρείας Digital 

Turbine, Inc. (στο εξής η «Digital Turbine» ή η «Αγοράστρια»), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία η Digital 

Turbine, μέσω της εξολοκλήρου θυγατρικής της εταιρείας Digital Turbine Luxembourg 

S.A.R.L. θα αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Fyber N.V. (εφεξής η «Fyber» 

ή η «Επιχείρηση Στόχος»)  (στο εξής καλούμενη ως η «Συναλλαγή»).  



2 

 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Digital Turbine, Inc., που είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είναι εισηγμένη 

στο Nasdaq Stock Exchange. Η εταιρεία παρέχει μια πλατφόρμα υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας και συνεργάζεται με παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τρίτους 

εκδότες για να παρέχει διαχείριση πύλης διεπαφή χρήστη (portal management 

user interface), ανάπτυξη περιεχομένου και τεχνολογία χρέωσης. Η εταιρεία 

παρέχει ολοκληρωμένα προϊόντα και λύσεις για χειριστές/παρόχους κινητής 

τηλεφωνίας (mobile operators), διαφημιστές εφαρμογών, κατασκευαστές αρχικού 

εξοπλισμού συσκευών (στο εξής οι «ΚΑΕΣ») [origina lequipment manufacturers 

(OEMs)] και άλλα τρίτα μέρη, προκειμένου να δημιουργήσουν έσοδα από 

περιεχόμενο για κινητά.  

[………]1 

2. Η Digital Turbine Luxembourg S.A.R.L. που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και είναι 

εξολοκλήρου θυγατρική της Digital Turbine. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014, σε 

σχέση με προηγούμενη εξαγορά, και δεν έχει – ούτε και είχε τα τελευταία χρόνια – 

κάποια εμπορική δραστηριότητα, όπως ούτε και η θυγατρική της εταιρεία Digital 

Turbine Germany GmbH. 

3. Η Fyber N.V., που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση, 

είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Ολλανδίας καθώς και της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της 

Γερμανίας, και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Ο κύριος 

μέτοχος της είναι η εταιρεία Tennor Holding BV που αποτελεί τον επενδυτικό 

όμιλο φυσικού προσώπου και η οποία κατέχει σήμερα περισσότερο από το 90% 

των μετοχών της μέσω της εξολοκλήρου  θυγατρικής της εταιρείας Advert Finance 

BV (στο εξής συλλογικά καλούμενες ως ο «Πλειοψηφικός Μέτοχος»). 

Η Fyber είναι μια εταιρεία τεχνολογίας διαφήμισης, που αναπτύσσει πλατφόρμα 

επόμενης γενιάς για την εμπορία διαφημίσεων μέσω προγραμματισμού, σε ένα 

περιβάλλον που βασίζεται σε δεδομένα. Η τεχνολογική πλατφόρμα της Fyber 

 
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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παρέχει μια πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης τόσο σε ψηφιακούς διαφημιστές 

όσο και σε εκδότες με παγκόσμια εμβέλεια.  

Στις 9 Απριλίου 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 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 29 Απριλίου 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 (Share Purchase Agreement) μεταξύ των Digital Turbine Luxembourg 

S.A.R.L., Tennor Holding B.V., Advert Finance B.V. και Lars Windhorst, ημερομηνίας 

22/3/2021 (στο εξής η «Συμφωνία»). 

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, η Digital Turbine θα αποκτήσει, μέσω της εξ 

ολοκλήρου θυγατρικής της Digital Turbine Luxembourg S.A.R.L., περισσότερο από 

το [………]% των μετοχών της Επιχείρησης Στόχου από τον Πλειοψηφικό Μέτοχο. 

Όπως σημειώνεται στην κοινοποίηση, μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 

συγκέντρωσης η Digital Turbine θα ξεκινήσει μια υποχρεωτική προσφορά εξαγοράς 

σε όλους τους εκκρεμείς Μετόχους της Επιχείρησης Στόχου, με αποτέλεσμα έμμεσα 

να αποκτήσει το σύνολο ([………]%) του μετοχικού της κεφαλαίου, οπότε και θα 

τερματίσει την ένταξη των μετοχών της εν λόγω εταιρείας στο Χρηματιστήριο της 

Φρανκφούρτης. 

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. Αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι 
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πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 3 του Νόμου, τα οποία εξετάζονται 

κατωτέρω προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, καταλήγει ότι η υπό εξέταση 

πράξη δεν συνιστά «συγκέντρωση μείζονος σημασίας», όπως αυτή ορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου.  

Ως προβλέπεται από το άρθρο 3(2)(α)(iii) του Νόμου, για την εφαρμογή του Νόμου, 

μία πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων είναι μείζονος σημασίας όταν τουλάχιστον 

τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ από το σύνολο του κύκλου 

εργασιών όλων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων πραγματοποιείται εντός της 

Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας την προτεινόμενη συγκέντρωση υπό το φως των ανωτέρω, 

παρατηρείται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2020 δεν 

υπερβαίνει το όριο των €3.500.000. 

Ειδικότερα:  

(α) ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε η Fyber  στην Κύπρο ήταν €[………]. 

(β) ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε η Αγοράστρια Digital Turbine στην 

Κύπρο ήταν περίπου €[………]. 

Παρά τα ανωτέρω, όπως υπέβαλε η Αγοράστρια εταιρεία, η καταλληλότερη μέθοδος 

κατανομής των εσόδων της που προκύπτουν στην Κύπρο θα πρέπει να βασίζεται σε 

τελικούς χρήστες στην Κύπρο και όχι σε πελάτες με τιμολογημένες διευθύνσεις σε 

αυτή. Σε τέτοια περίπτωση, τα εν λόγω έσοδα ανέρχονται περίπου σε €[………] και 

ως εκ τούτου δεν θα πληρούνται τα κατώτατα όρια που θέτει το άρθρο 3 του Νόμου 

για την ύπαρξη συγκέντρωσης μείζονος σημασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή, αξιολόγησε τα δεδομένα της προτεινόμενης 

συγκέντρωσης υπό το φως των οικείων διατάξεων του Νόμου και της 

Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας 
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βάσει του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/20042 (στο εξής η «Κωδικοποιημένη 

Ανακοίνωση») παρατηρώντας τα εξής:  

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών, ο γενικός κανόνας, 

σύμφωνα με την εν λόγω Ανακοίνωση είναι ότι αυτός καταλογίζεται στον τόπο όπου 

βρίσκεται ο πελάτης και ο οποίος κατά κανόνα είναι ο τόπος όπου πρέπει να 

εκτελεσθεί η χαρακτηριστική πράξη βάσει της εκάστοτε σύμβασης, δηλαδή ο τόπος 

όπου όντως παρέχεται η υπηρεσία ή παραδίδεται το προϊόν.  

Για τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Διαδικτύου, η Κωδικοποιημένη 

Ανακοίνωση σημειώνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να 

προσδιορίσουν τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο πελάτης (ήτοι, οι προγραμματιστές 

εφαρμογών στην προκείμενη περίπτωση) τη στιγμή σύναψης της σύμβασης. Όπως 

σημειώνεται, αν το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία δεν παρέχεται μέσω του Διαδικτύου, 

οι δυσκολίες που ανακύπτουν μπορούν να αποφευχθούν εστιάζοντας στον τόπο 

εκτέλεσης της χαρακτηριστικής πράξης βάσει της εκάστοτε σύμβασης. 

Ειδικά σε σχέση με την πώληση προϊόντων, η Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση 

προβλέπει ότι, σε περιπτώσεις όπου ο τόπος που βρίσκεται ο πελάτης κατά το 

χρόνο σύναψης της συμφωνίας αγοράς διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης ή/και 

τον τόπο παράδοσης, τότε ο τόπος σύναψης της συμφωνίας αγοράς και ο τόπος 

παράδοσης είναι σημαντικότεροι από τη διεύθυνση χρέωσης.  

Όσον αφορά στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών, η Κωδικοποιημένη 

Ανακοίνωση αναφέρει ότι θα πρέπει να υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται ότι αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα της εκάστοτε 

κατάστασης.  

Επί αυτού του σημείου, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της την απόφαση 

BOEING/HUGHES3 στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επισημάνει πως, κατά 

τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών για τους σκοπούς του κανονισµού 

συγκεντρώσεων, αυτό που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η οικονοµική 

πραγµατικότητα µιας κατάστασης. Για το σκοπό αυτό, στην εν λόγω υπόθεση, 

εξετάζοντας τον κύκλο εργασιών που προέκυψε από συναλλαγές με επιχείρηση η 

οποία είχε την έδρα της στις νήσους Κέυμαν αλλά στην πραγματικότητα η διαχείριση 

της ασκείτο από το Λονδίνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι ο εν λόγω 

κύκλος εργασιών θα έπρεπε να υπαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

 
2
 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/95/01). 
3Απόφαση της Επιτροπής στην Υπόθεση COMP/M.1879 - BOEING/HUGHES, της 29/09/2000. 
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Ως έχει ήδη αναφερθεί, η Αγοράστρια, η οποία δραστηριοποιείται ως πλατφόρμα 

διανομής εφαρμογών για κινητές συσκευές, υποστηρίζει ότι τα έσοδα της που 

καταλογίζονται στην Κύπρο είναι αυτά που προκύπτουν από εγκαταστάσεις 

εφαρμογών από τον τελικό χρήστη στην Κύπρο και τα οποία αφορούν προμήθειες 

που η ίδια λαμβάνει όταν διενεργείται εγκατάσταση εφαρμογών (installation) από τον 

τελικό χρήστη στην Κύπρο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινοποιούσα επιχείρηση υπέβαλε ότι οι πελάτες με κυπριακή 

διεύθυνση τιμολόγησης που τιμολογήθηκαν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία εντός του 

έτους 2020, παρά το ότι είχαν κυπριακή διεύθυνση τιμολόγησης, εντούτοις, η 

πραγματική εγκατάσταση των εφαρμογών αυτών, στην πλειοψηφία τους, έλαβε 

χώρα εκτός Κύπρου. Όπως μάλιστα υπέβαλε, η ίδια δεν γνωρίζει τον τόπο όπου 

ασκείται η διοίκηση των πελατών της με διευθύνσεις τιμολόγησης στην Κύπρο και 

πως, ελλείψει οποιωνδήποτε διαθέσιμων πληροφοριών αναφορικά με το πού 

ασκείται η διοίκηση, η καθημερινή διαχείριση και λαμβάνονται οι αποφάσεις των εν 

λόγω πελατών της, η ίδια προσδιορίζει την τοποθεσία αυτή με βάση τον τόπο 

ενεργοποίησης της συσκευής και ανάλογα με το ποιες καμπάνιες/εφαρμογές 

παραδίδονται στις συσκευές αυτές. 

Σύμφωνα με τη Digital Turbine, το [………]% των εσόδων της από πελάτες με 

κυπριακή διεύθυνση τιμολόγησης προέκυψε από συσκευές που βρίσκονται [………], 

παραθέτοντας σχετικό πίνακα ο οποίος, όπως υποστήριξε, αποτελεί ένδειξη ότι ο 

βασικός τόπος δραστηριότητας των πελατών με κυπριακή διεύθυνση τιμολόγησης 

είναι [………]. Αναφερόμενη στον τόπο όπου ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ 

προμηθευτών, η κοινοποιούσα επιχείρηση υπέβαλε ότι αυτός [………] και ότι 

υπάρχει ελάχιστος ή και καθόλου ανταγωνισμός στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η Επιτροπή, υπό το φως των ανωτέρω, εστίασε ακολούθως στα γεγονότα της 

κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, διαπιστώνοντας τα εξής: 

Όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Digital Turbine προς εκδοτικές 

εταιρείες/προγραμματιστές εφαρμογών σε σχέση με την εγκατάσταση των 

εφαρμογών τους σε κινητές συσκευές, αυτές θεωρούνται ότι παρέχονται στον τόπο 

όπου διενεργείται η εν λόγω εγκατάσταση (ήτοι, ο τόπος όπου διεξάγεται 

ανταγωνισμός με εναλλακτικούς προμηθευτές και επίσης ο τόπος εκτέλεσης της 

χαρακτηριστικής πράξης βάσει της εκάστοτε συμφωνίας). [………] 
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Στην παρούσα πράξη, η εγκατάσταση των εφαρμογών για τις οποίες η Αγοράστρια 

τιμολόγησε εταιρείες στην Κύπρο διενεργήθηκε ως επί το πλείστο εκτός Κύπρου και 

δη, [………]. Συνάγεται επομένως πως, παρά το ότι οι υπηρεσίες αυτές 

τιμολογήθηκαν σε διευθύνσεις εντός Κύπρου, εντούτοις  φαίνεται ότι προέκυψαν από 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εκτός Κύπρου, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών 

που προέκυψε ως αποτέλεσμα της εν λόγω συναλλαγής να έχει ουσιαστικά 

πραγματοποιηθεί εκτός Κύπρου. Συναφώς, ο κύκλος εργασιών ύψους περίπου 

€[………] που προέκυψε από τιμολογήσεις πελατών (προγραμματιστές εφαρμογών) 

με διεύθυνση τιμολόγησης στην Κύπρο, κατά την άποψη της Επιτροπής δεν 

καταλογίζεται γεωγραφικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Τα έσοδα της Αγοράστριας που προέκυψαν από εγκαταστάσεις εφαρμογών (app 

installations) που διενεργήθηκαν από τελικούς χρήστες / κατόχους κινητών 

συσκευών στην Κύπρο, ύψους €[………], καταλογίζονται στην Κύπρο, εφόσον η 

τελευταία αποτελεί τον τόπο παροχής της υπηρεσίας στον πελάτη (τελικό χρήστη), 

ήτοι τον τόπο όπου βρίσκεται τη στιγμή της εν λόγω εγκατάστασης ο τελικός 

χρήστης. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι, κατά το τελευταίο οικονομικό 

έτος 2020, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιήθηκε εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από τις συμμετέχουσες στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση επιχειρήσεις 

ανήλθε συνολικά σε €[………] περίπου, εφόσον ο εν λόγω κύκλος εργασιών της 

Αγοράστριας ανήλθε σε €[………] και της Επιχείρησης Στόχου σε €[………]. 

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 η υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου ή/και στην έννοια της συγκέντρωσης. 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


