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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 9 Ιουνίου 2017, από τον Οργανισµό 

Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (στο εξής «ΟΠΑΠ ΑΕ»), 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 ΟΠΑΠ ΑΕ, 

µέσω της OPAP Investment Ltd (στο εξής η «OPAP Investment»), θα αποκτήσει το 

38,19% του µετοχικού κεφαλαίου της Neurosoft Ανώνυµη Εταιρεία (στο εξής η 

«Neurosoft ΑΕ»). 



Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. αποτελεί εταιρεία 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα 

αριθµολαχείων και στοιχηµάτων και γενικότερα στον τοµέα των τυχερών πα-

ιγνίων.  

• Η OPAP Investment Limited αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφω-

να µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και δραστηριοποιείται στον το-

µέα τον τυχερών παιγνίων. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της ΟΠΑΠ ΑΕ.  

• Η Neurosoft Ανώνυµη Εταιρεία αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµ-

φωνα µε τους νόµους της Ελλάδας και δραστηριοποιείται στην παραγωγή λο-

γισµικού, και ειδικότερα στο σχεδιασµό, παραγωγή, προσαρµογή και συντή-

ρηση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων για τους τρεις κύριους ε-

πιχειρηµατικούς τοµείς: Sports Betting & Gaming Analytics, Business 

Intelligence και Core Factoring, όπως και στην παροχή εξελιγµένων υπηρεσι-

ών πληροφορικής στην ελληνική και τη διεθνή αγορά. 

Στις 13 Ιουνίου 2017, 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 23 Ιουνίου 2017, 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 21 Ιουλίου 2017, 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 τον Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Αγοράς 

Μετοχών (στο εξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 7 Ιουνίου 2017, µεταξύ της Twillin 

Limited ως ο πωλητής, και της OPAP Ιnvestment ως ο αγοραστής. Στη βάση της 

Συµφωνίας, η ΟΠΑΠ ΑΕ, µέσω της OPAP Investment, θα αποκτήσει το 38,19% του 



εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Neurosoft ΑΕ, που ανήκουν στην εταιρεία Twillin 

Limited.  

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 γε-

γονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης συµπεριλαµβανο-

µένης 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 Νό-

µου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της Neurosoft ΑΕ. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υ-

περβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της κοινοποίησης, ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε η ΟΠΑΠ ΑΕ, 

για το οικονοµικό έτος 2016, ήταν περίπου €4.230.000.000, ενώ ο συνολικός κύκλος 

εργασιών που πραγµατοποίησε η Neurosoft AE, για το οικονοµικό έτος 2016, ανήλθε 

σε €8.700.000. 

Επιπρόσθετα, τα συµµετέχοντα µέρη πραγµατοποιούν κύκλο εργασιών εντός της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας άνω των €3.500.000. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών που 

πραγµατοποίησε η ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο, κατά το 2016, ανήλθε σε €228.000.000 

και αφορά το σύνολο των αριθµολαχείων και στοιχηµάτων της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ 

που διεξήχθησαν στην Κύπρο. Η Neurosoft AE στην Κύπρο, κατά το έτος 2016, 

πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στις €[………]1 και αφορούσε παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών µε το σχεδιασµό λογισµικού για τυχερά παιχ-

νίδια (και ειδικότερα για στοιχήµατα) προς την [………]. 

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισ-

µού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συµβατότητας µια 

συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρ-

θρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του ανταγωνισµού στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιο-

                                                             
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 [....]. 



υργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους κρι-

τήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς αξιο-

λόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του αν-

ταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγρα-

φικής αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η κύρια εµπορική δραστηριότητα της ΟΠΑΠ 

AE αφορά στον τοµέα αριθµολαχείων και στοιχηµάτων και γενικότερα στον τοµέα 

των τυχερών παιγνίων2. Η ΟΠΑΠ ΑΕ, εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, δραστηρι-

οποιείται στον τοµέα αριθµολαχείων και στοιχηµάτων. Σηµειώνεται ότι η ΟPAP 

Ιnvestment, δια της οποίας θα συντελεσθεί η εξαγορά του πακέτου µετοχών της 

Neurosoft ΑΕ, είναι θυγατρική εταιρεία της OΠΑΠ ΑΕ, µε κύριες δραστηριότητες στον 

τοµέα τυχερών παιγνίων.  

Η Neurosoft AE αποτελεί µια εταιρεία του κλάδου ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών) και αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:  

i. Σχεδιασµό/ανάπτυξη, ολοκλήρωση και εγκατάσταση λογισµικού και λοι-

πών προϊόντων/λύσεων για εταιρείες τυχερών παιγνίων (και κυρίως αθλη-

τικών στοιχηµάτων), για εταιρείες factoring, αλλά και για χρηµατοπιστωτι-

κά ιδρύµατα.  

ii. Παροχή υπηρεσιών cyber security (π.χ. αξιολογήσεις ασφάλειας, συµβο-

υλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης ασφάλειας).  

iii. Σχεδιασµό/ανάπτυξη και υλοποίηση ευρείας κλίµακας λύσεων για υποδο-

µές για τους κυρίους/διαχειριστές έργων υποδοµής ζωτικής σηµασίας.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέν-

τρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντων / υπηρεσιών ορίζονται οι αγορές 1) σχεδιασ-

µού και ανάπτυξης λογισµικού για τυχερά παιχνίδια και 2) παροχής τυχερών παιχνι-

διών. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικ-

ράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόν-

των/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επι-

χειρήσεις, η ΟΠΑΠ ΑΕ δραστηριοποιείται στον τοµέα αριθµολαχείων και στοιχηµά-

                                                             
2
 Βλ. και την υπ' αριθµό 47/2014 Απόφαση της κυπριακής Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού της 

12ης Νοεµβρίου 2014 επί της κοινοποίησης συγκέντρωσης αναφορικά µε την εξαγορά µετοχικού κεφα-
λαίου της Payzone Ελλάς ΑΕ από την ΟΠΑΠ ΑΕ. 



των εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η Neurosoft AE, εντός της Κυπριακής ∆η-

µοκρατίας, δραστηριοποιείται στην αγορά σχεδιασµού και ανάπτυξης λογισµικού για 

τυχερά παιχνίδια και συγκεκριµένα για στοιχήµατα. Συγκεκριµένα, η µόνη ενεργή 

σύµβαση της Neurosoft ΑΕ στην Κύπρο είναι µε την [………] για συµβουλευτικές 

υπηρεσίες σχετικές µε το σχεδιασµό λογισµικού για τυχερά παιχνίδια (και ειδικότερα 

για στοιχήµατα). Συνεπώς, η Neurosoft ΑΕ, εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

δραστηριοποιείται µόνο στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασµού λογισµικού για τυχερά 

παιχνίδια. 

Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν δραστηριοποιείται σε κανέναν από τους τοµείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται η Neurosoft ΑΕ, τόσο στην Κύπρο όσο και παγκοσµίως. 

∆εδοµένου ότι η αποκτώσα επιχείρηση και η επιχείρηση στόχος δεν ασκούν ίδιες 

δραστηριότητες στην Κύπρο, δεν υφίσταται οριζόντια επικάλυψη.  

Όσον αφορά τις κάθετες σχέσεις, η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν αποτελεί πελάτη της Neurosoft ΑΕ 

στην Κύπρο, καθότι η ΟΠΑΠ ΑΕ προµηθεύεται υπηρεσίες ανάπτυξης και διανοµής 

λογισµικών εφαρµογών σε σχέση µε τον Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό Πόρων (ERP) 

από τη  [………]. Σηµειώνεται ότι η Neurosoft ΑΕ δεν παρέχει τέτοιες εφαρµογές. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, παρά το γεγονός ότι µια κάθετη σχέση µεταξύ της 

ΟΠΑΠ ΑΕ και της Neurosoft ΑΕ είναι ενδεχόµενη, όσον αφορά συγκεκριµένα την 

παροχή λογισµικού για στοιχήµατα, τέτοια δυνητική σχέση δεν ενέχει κινδύνους 

αποκλεισµού3. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε εσωτερικές εκτιµήσεις της εταιρείας, η 

ΟΠΑΠ ΑΕ δεν έχει µερίδιο αγοράς πάνω από, κατά προσέγγιση, [………], όσον 

αφορά στα εν λόγω στοιχήµατα. Ο συγκεκριµένος τοµέας στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, είναι κατακερµατισµένος 

µε µια πληθώρα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και διεξαγωγή 

στοιχηµάτων, όπως αποδεικνύεται και από το αντίστοιχο µητρώο της Εθνικής Αρχής 

Στοιχηµάτων, όπου είναι καταχωρηµένες4 10 εταιρείες. Περαιτέρω, παρά την ύπαρξη 

αρκετών εταιρειών διεξαγωγής στοιχηµάτων στην Κύπρο, οι δραστηριότητες της 

Neurosoft ΑΕ είναι περιορισµένες στην Κύπρο, µε κύκλο εργασιών µόλις €[………] 

για το 2016 και το µερίδιο αγοράς της είναι αµελητέο. Συγκεκριµένα, η µόνη ενεργή 

σύµβαση της Neurosoft ΑΕ στην Κύπρο είναι µε την [………], η οποία δεν αποτελεί 

ανταγωνιστή της ΟΠΑΠ ΑΕ, αφού οι υπηρεσίες της προσφέρονται στην Ελλάδα. 

Συνεπώς, όποια ενδεχόµενη κάθετη σχέση µεταξύ των δύο εταιρειών δεν αναµένεται 

να έχει κάποια επίπτωση στον ανταγωνισµό εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

                                                             
3
 Το λογισµικό της Neurosoft ΑΕ δεν παρέχεται (ούτε δύναται να χρησιµοποιηθεί) για τα υπόλοιπα παιχ-

νίδια που παρέχει η ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο.   
4
 http://nba.gov.cy/epoptevomeni/mitroa/klasi-a/#toggle-id-1 



Με βάση τα προαναφερόµενα, από τις ενδεχόµενες κάθετες σχέσεις µεταξύ 

αποκτώσας επιχείρησης και της επιχείρησης στόχου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, δεν 

προκύπτει επηρεαζόµενη αγορά, καθότι τα µερίδια αγοράς τους είναι κάτω του 25% 

που προνοεί το Παράρτηµα Ι του Νόµου για την ύπαρξη επηρεαζόµενης αγοράς. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέν-

τρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από το φά-

κελο 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 οµόφω-

να αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει 

αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  
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