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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού 

κεφαλαίου της Vendavo Holdings, Inc., από την ACCEL-KKR CAPITAL 

PARTNERS VI, LP και την FRANCISCO PARTNERS MANAGEMENT, LP,      

μέσω της Project Victory Merger Sub, Inc. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος                                                     

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 6 Σεπτεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 11 Αυγούστου 2021, εκ μέρους των ACCEL-KKR 

CAPITAL PARTNERS VI, LP (στο εφεξής η «ACCEL-KKR») και FRANCISCO 

PARTNERS MANAGEMENT, LP, (στο εφεξής η «FRANCISCO PARTNERS»), 

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 ACCEL-KKR 

και η Francisco Partners προτίθενται να αποκτήσουν το μετοχικό κεφάλαιο της 

Vendavo Holdings, Inc. (στο εφεξής η «Vendavo»), μέσω της Project Victory Merger 
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Sub, Inc. (στο εφεξής η «Merger Sub»). Επισημαίνεται ότι τα ταμεία που ελέγχονται 

από την Francisco Partners ελέγχουν αποκλειστικά επί του παρόντος την Vendavo.  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η ACCEL-KKR Capital Partners και τα συνδεδεμένα της ταμεία ελέγχονται από 

τη  Accel-KKR Holdings GP, LLC (στο εφεξής η «AKKR»). H AKKR είναι 

επενδυτική εταιρεία που εστιάζεται στην τεχνολογία και ειδικότερα 

επικεντρώνεται σε αγορές μεσαίας αγοράς λογισμικών και εταιρείες που είναι 

ενεργοποιημένες στην πληροφορική (middle-market software and IT-enabled 

companies) και παρέχει λύσεις κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων 

εξαγοράς, επενδύσεων μειοψηφικής ανάπτυξης και εναλλακτικών πιστώσεων. 

 

2. Η Francisco Partners που είναι εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων 

(private equity firm) και επικεντρώνεται αποκλειστικά σε επενδύσεις στην 

τεχνολογία και σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην τεχνολογία 

(technology-enabled businesses). Η Francisco Partners επί του παρόντος 

ελέγχει αποκλειστικά τη Vendavo, μέσω της Francisco Partners VI, LP και των 

συνδεδεμένων της ταμείων.        

 

3. Η Project Victory Merger Sub, Inc. που είναι μία νεοσύστατη εταιρεία, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής και αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγοράς (special purpose 

acquisition vehicle). Η εν λόγω εταιρεία ιδρύθηκε από τις AKKR και Francisco 

Partners, για σκοπούς ολοκλήρωσης της παρούσας Συναλλαγής.  

 

4. Η Vendavo που είναι ιθύνουσα εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους του Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  Η Vendavo, 

μέσω των θυγατρικών της, είναι πάροχος λογισμικού βελτιστοποίησης και 

διαχείρισης τιμών επιχείρησης σε επιχείρηση (business-to-business price 

optimization and management software) που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

βελτιστοποιούν τις τιμές και τις πωλήσεις για να επιτύχουν προβλέψιμα, 

κερδοφόρα αποτελέσματα. Οι λύσεις της Vendavo χρησιμοποιούν αναλυτικά 

στοιχεία για να βοηθήσουν τους πελάτες σε διάφορους κλάδους να 

βελτιστοποιήσουν και να διαχειριστούν πολύπλοκους όρους τιμολόγησης και 

συμφωνιών.  
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Στις 12 Αυγούστου 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 εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 27 Αυγούστου 2021, 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 3 Σεπτεμβρίου 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 τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί στη βάση συμφωνίας 

συγχώνευσης ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021 (στο εφεξής η «Συμφωνία») και μίας 

συμφωνίας limited partnership agreement and limited company που θα συναφθεί 

από συνδεδεμένες εταιρείες της ACCEL-KKR και την Francisco Partners εν ευθέτω 

χρόνο. 

Τα ταμεία που συνδέονται με την ACCEL-KKR και ταμεία που συνδέονται με την 

Francisco Partners θα επενδύσουν στην Vendavo έμμεσα μέσω της νεοσύστατης 

εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγοράς, Merger Sub. Η Merger Sub θα συγχωνευθεί με 

τη Vendavo (που είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Vendavo), με την Vendavo να 

επιβιώνει. Ως αποτέλεσμα, κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, εκάστη η ACCEL-

KKR και η Francisco Partners θα κατέχουν έμμεσα περίπου το 50% των μετοχών της 

Vendavo.  

Η Vendavo ελέγχεται επί του παρόντος από τη Francisco Partners. 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την απόκτηση από τα ταμεία που ελέγχονται από την 

ACCEL-KKR και την Francisco Partners του 50% του μετοχικού κεφαλαίου εκάστη 

της Merger Sub. Όπως προαναφέρθηκε η Merger Sub θα συγχωνευθεί με και στην 

Vendavo με την τελευταία να επιβιώνει. 
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Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση1, καθώς και τα 

γεγονότα που αφορούν την παρούσα πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα, τη δομή 

του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων για τα θέματα 

στρατηγικής σημασίας, κατέληξε ότι τα εν λόγω δικαιώματα που προνοούνται στη 

Συμφωνία παραχωρούν κοινό έλεγχο στις AKKR και της Francisco Partners, καθώς 

τους δίδεται η δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής επί της Vendavo. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως ως τελικό αποτέλεσμα 

τον κοινό έλεγχο της Vendavo από τις AKKR και Francisco Partners. 

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 για το οικονομικό έτος 

2020 της AKKR ανήλθε στα €[………]2, της Francisco Partners στα €[………] και της 

Vendavo ανήλθε στα €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η AKKR και η Francisco Partners 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Vendavo δεν 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2020 των ελεγχόμενων 

εταιρειών χαρτοφυλακίου AKKR ανήλθε στο €[………] και των ελεγχόμενων 

εταιρειών χαρτοφυλακίου της Francisco Partners €[………].  

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 

 
1 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρ.139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 
95/01). 
2 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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ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία 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 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. 

H AKKR είναι επενδυτική εταιρεία που εστιάζεται στην τεχνολογία (technology-

focused investment firm) και ειδικότερα επικεντρώνεται σε αγορές μεσαίας αγοράς 

λογισμικών και εταιρείες που είναι ενεργοποιημένες στην πληροφορική (middle-

market software and IT-enabled companies) και παρέχει λύσεις κεφαλαίου, 

συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων εξαγοράς, επενδύσεων μειοψηφικής ανάπτυξης 

και εναλλακτικών πιστώσεων. 

Κάποιες από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο 

τομέα των λογισμικών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship 

Management software) (στο εξής το «CRM»). 

Η Francisco Partners είναι εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity 

firm) που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε επενδύσεις στην τεχνολογία και σε 

επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στην τεχνολογία (technology-enabled businesses).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Francisco Partners έχει αριθμό 

εταιρειών χαρτοφυλακίου οι οποίες είναι ενεργές στο τομέα των λογισμικών 

πληροφορικής (IT software). Καμία από τις ελεγχόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου της 

Francisco Partners δεν δραστηριοποιείται  στον ευρύτερο τομέα του CRM εκτός από 

την Vendavo.  

Η Vendavo είναι πάροχος λογισμικού βελτιστοποίησης και διαχείρισης τιμών από 

επιχείρηση σε επιχείρηση (business-to-business price optimization and management 

software) που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τις τιμές και τις 

πωλήσεις για να επιτύχουν προβλέψιμα, κερδοφόρα αποτελέσματα. Το εν λόγω 

λογισμικό εμπίπτει στη κατηγορία των εταιρικών λογισμικών (enterprise application 

software) και ειδικότερα στην υποκατηγορία των λογισμικών CRM. 
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Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή, καταλήγοντας, όρισε τη σχετική αγορά προϊόντος 

/ υπηρεσίας για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως αυτή 

της της παροχής λογισμικών λύσεων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer 

Relationship Management (CRM) software solutions). Δεν απαιτείται περαιτέρω 

διαχωρισμός των εν λόγω σχετικών αγορών σε υπο-αγορές καθότι δεν 

διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, καμία από τις αντίστοιχες ελεγχόμενες 

εταιρείες χαρτοφυλακίου της AKKR ή της Franciso Partners δεν έχει επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που επικαλύπτονται άμεσα με αυτές της Vendavo, η οποία παρέχει 

λογισμικό βελτιστοποίησης και διαχείρισης τιμών από επιχείρηση σε επιχείρηση.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 139 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης3, όταν μια 

επιχείρηση συνεισφέρει προ-υπάρχουσα θυγατρική επί της οποίας ασκούσε 

προηγουμένως αποκλειστικό έλεγχο, σε νεοσύστατη κοινή επιχείρηση, τότε κάθε μία 

από τις επιχειρήσεις που ασκούν από κοινού έλεγχο θεωρείται ως συμμετέχουσα 

επιχείρηση. Στην παράγραφο 140, αναφέρεται ότι όταν οι επιχειρήσεις αποκτούν για 

πρώτη φορά από κοινού έλεγχο επί προ-υπάρχουσας επιχείρησης, ως 

συμμετέχουσες θεωρούνται αφενός η κάθε μία από τις επιχειρήσεις που αποκτούν 

κοινό έλεγχο και αφετέρου η προ-υπάρχουσα αποκτώμενη επιχείρηση. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, πέραν της Vendavo εξέτασε τις δραστηριότητες των δύο 

μετόχων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας για οποιεσδήποτε οριζόντιες, κάθετες ή 

και γειτονικές σχέσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19(3)(β) του Νόμου, κατά την αξιολόγηση, εξετάζεται επίσης 

την πιθανότητα συντονισμού που παρέχεται στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για 

εξάλειψη του ανταγωνισμού σε μεγάλος μέρος της σχετικής αγοράς. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν στην κοινοποίηση ότι, ορισμένες από τις εταιρείες 

χαρτοφυλακίου της AKKR δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των λογισμικών 

CRM στην Κύπρο.  

 
3 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρ.139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 
95/01). 
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Εκτός από την Vendavo, καμία από τις ελεγχόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου της 

Francisco Partners δεν δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα του CRM. Για 

σκοπούς πληρότητας, τα εμπλεκόμενα μέρη υποβάλλουν ότι η Francisco Partners 

έχει αριθμό εταιρειών χαρτοφυλακίου οι οποίες είναι ενεργές στο τομέα των 

λογισμικών πληροφορικής (IT software). Κάποιες από αυτές πιθανό να είναι ενεργές 

στον υπο τομέα λογισμικών CRM ως μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων τους 

(π.χ. BluJay, Dynamo, EG, Optanix, Perform, PlexSystems), αλλά όχι ως 

συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Σε οποιαδήποτε, περίπτωση, οποιαδήποτε πιθανή σχέση μεταξύ των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου Francisco Partners και της Vendavo δεν θα δεν θα αφορούσε 

συγκεκριμένα τη συγχώνευση, καθώς η Vendavo είναι ήδη μέρος του χαρτοφυλακίου 

της Francisco Partners. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η συμβουλευτική εταιρεία Gartner 

εκτίμησε (το 2018) ότι το συνολικό μέγεθος της υποθετικής αγοράς λογισμικών CRM 

ήταν US$48 δισεκατομμύρια4. Ως εκ τούτου, τα εμπλεκόμενα εκτιμούν ότι το 

συνδυασμένο μερίδιο τους σε οποιανδήποτε τέτοια βάση θα είναι μικρότερο από 5%.  

Συνεπώς, η προτεινόμενη Συναλλαγή θα οδηγήσει σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 

στον τομέα λογισμικών CRM στην Κύπρο πολύ κάτω από 15% από οριζόντια 

προοπτική και σε κάθε περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε οποιανδήποτε αύξηση, καθώς 

η Επιχείρηση Στόχος δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο. 

Πέραν της σχετικής αγοράς, σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες 

oι δραστηριότητες το ελεγχόμενων εταιριών χαρτοφυλακίου της AKKR και της FP δεν 

επικαλύπτονται από ορίζονται προοπτική στην Κύπρο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης καμία από τις αντίστοιχες ελεγχόμενες 

εταιρείες χαρτοφυλακίου της AKKR ή της Francisco Partners δεν έχει οποιεσδήποτε 

δραστηριότητες που σχετίζονται κάθετα (vertically-related) με αυτές της Vendavo.   

Η Επιτροπή σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, έκρινε ότι δεν προκύπτει 

επηρεαζόμενη αγορά από την κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

 
4 Πηγή: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-06-17-gartner-says-worldwide-

customer-experience-and-relati  
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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 Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

Με βάση τα πιο πάνω αλλά και όλα τα άλλα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες 

αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. 

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.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


