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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 10/2021 

        Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.007 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Native Instruments Holding GmbH από  την Francisco Partners 

Management L.P., μέσω της Music Creation Group Topco (UK) Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης    Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 23 Φεβρουαρίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 27 Ιανουαρίου 2021, από την εταιρεία Francisco 

Partners Management L.P (στο εξής η «Francisco»), 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 βάσει της οποίας η Francisco, θα 

αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Native Instruments Holding GmbH (στο εξής η 

«Native Instruments» ή η Επιχείρηση Στόχος»), μέσω της Music Creation Group 

Topco (UK) Ltd (στο εξής η «Music Creation»). 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Francisco Partners Management L.P. που αποτελεί εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία επενδύσεων 

ανά το παγκόσμιο, η οποία ειδικεύεται σε επενδύσεις στην τεχνολογία 

και σε επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία. Η Francisco 

ελέγχεται και διαχειρίζεται από το επενδυτικό ταμείο Francisco 

Partners VI, L.P., δεόντως εγγεγραμμένο σύμφωνα με τους νόμους 

των Cayman Islands (στο εξής η «FP VI»). 

2. Η Music Creation Group Topco (UK) Limited που αποτελεί εταιρεία 

δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί θυγατρική της Francisco και 

ενεργεί ως «όχημα» εξαγοράς και έχει συσταθεί για την απόκτηση της 

Επιχείρησης Στόχου. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, θα 

λειτουργεί ως απλή εταιρεία χαρτοφυλακίου κατέχοντας τις μετοχές 

της Επιχείρησης Στόχου. 

3. Η Native Instruments Holding GmbH που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω 

εταιρεία είναι η Επιχείρηση Στόχος στη συγκεκριμένη πράξη 

συγκέντρωσης και αποτελεί προγραμματιστή και προμηθευτή 

λογισμικών μουσικής καθώς και εξοπλισμού που απαιτείται για την 

παραγωγή μουσικής. 

Στις 29 Ιανουαρίου 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 19 Φεβρουαρίου 2021, 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 19 Φεβρουαρίου 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 
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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 και 

Πώλησης  (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2021, μεταξύ, 

αφενός, των EMH Digital Growth Fund GmbH & Co. KG, Daniel Haver, Lorenz 

Heine, Mate Galic, Mate Galic GmbH, Michael Kurz, Lars Kröger, Thomas Kurth και 

Didier Jean-Louis Bench (μαζί οι «Πωλητές») και αφετέρου την Music Creation (ως ο 

Αγοραστής). Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών, η Music Creation θα 

αποκτήσει το 100% των μετοχών της Native Instruments. 

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.  

Στην προκείμενη συγκέντρωση, πριν από την προτεινόμενη πράξη, οι Πωλητές 

κατέχουν το 100% των μετοχών της Επιχείρησης Στόχου. Με την ολοκλήρωση της 

προτεινόμενης πράξης, η Francisco θα κατέχει το 100% των μετοχών της Native 

Instruments, ενεργώντας μέσω της Music Creation.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δύο από τους Πωλητές Μετοχών, θα 

διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

Native. Ωστόσο, αυτοί οι ρόλοι δεν θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν 

επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη συμπεριφορά της Επιχείρησης 

Στόχου στην αγορά. Όλες οι στρατηγικές αποφάσεις (όπως σχετικά με τον 

προϋπολογισμό ή το επιχειρηματικό σχέδιο) για την Επιχείρηση Στόχο θα 

λαμβάνονται στο επίπεδο της (έμμεσα) μητρικής της εταιρείας, Music Creation, η 

οποία ελέγχεται από την Francisco, και κανένας από αυτούς τους δύο Πωλητές 

Μετοχών δεν θα συμμετέχει στη εταιρική διακυβέρνηση αυτής της εταιρείας.  

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 και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης της Επιχείρησης Στόχου. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, για το οικονομικό έτος 2019, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της 
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Francisco ανήλθε στο ποσό των €[………]1 και της Επιχείρησης Στόχου στα 

€[………]. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και η 

Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύκλος 

εργασιών της Francisco στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2019 

ανήλθε στο ποσό των €[………]. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών που 

πραγματοποιήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Επιχείρηση Στόχο 

ανήλθε στο ποσό των €[………].  

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. 

Η Francisco αποτελεί εταιρεία επενδύσεων ανά το παγκόσμιο, η οποία ειδικεύεται σε 

επενδύσεις στην τεχνολογία και σε επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία 

(technology-enabled businesses).  

Η Native Instruments αποτελεί προγραμματιστή και προμηθευτή λογισμικών 

μουσικής καθώς και εξοπλισμού που απαιτείται για την παραγωγή μουσικής. Η 

Native Instruments προσφέρει προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στη 

δημιουργία/παραγωγή μουσικής (plug-ins)2, τα οποία είναι εγκατεστημένα στον 

υπολογιστή του καλλιτέχνη και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον λεγόμενο 

σταθμό εργασίας ψηφιακού ήχου (DAW) του καλλιτέχνη.3 Ο εξοπλισμός αποτελείται, 

μεταξύ άλλων, από πληκτρολόγια, διεπαφές ήχου και ελεγκτές που 

χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη, τον έλεγχο και τη συμπλήρωση των 

προγραμμάτων λογισμικού. Επιπλέον, η Native Instruments διαχειρίζεται τον 

ιστότοπο sound.com, μια βιβλιοθήκη ψηφιακού ηχητικού περιεχομένου, όπως 

ηχογραφήσεις, δείγματα, ρυθμούς και βρόχους. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, κατέληξε ότι η σχετική 

αγορά προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι αυτή της 

ανάπτυξης και προμήθειας λογισμικών και σχετικού εξοπλισμού για την παραγωγή 

μουσικής. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για την εν λόγω σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας. 

 
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 [....]. 
2  Τα plug-ins της Native Instrument δεν απαιτούν εξοπλισμό Native Instrument για να λειτουργήσουν.  
3 Η Native Instrument δεν έχει το δικό της σταθμό εργασίας ψηφιακού ήχου (DAW) και το επιχειρηματικό 
μοντέλο είναι ανεξάρτητο αυτών. 



5 

 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 

δεν αλληλεπικαλύπτονται στην Κύπρο οριζόντια καθώς καμία υφιστάμενη εταιρεία 

χαρτοφυλακίου της Francisco δεν δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής 

λογισμικών και σχετικού εξοπλισμού για την παραγωγή μουσικής όπου 

δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος.  

Επίσης, σύμφωνα με την κοινοποίηση, ούτε η Francisco ούτε κάποια από τις 

εταιρείες χαρτοφυλακίου της δεν έχουν δραστηριότητες σε αγορά προηγουμένου ή 

επομένου σταδίου της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος 

στην Κύπρο. Παρόλο που ορισμένες από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της Francisco 

δραστηριοποιούνται ευρέως στην παροχή λογισμικών, καμία από αυτές τις εταιρείες 

δεν έχει δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα της μουσικής. Ως αποτέλεσμα, 

δεν υπάρχει κάθετος ή σχετικός δεσμός  γειτονικών αγορών μεταξύ της Francisco και 

της Επιχείρησης Στόχου που θα δημιουργούσε τυχόν ανησυχίες σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα συγκέντρωση δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη 

βάση των προνοιών του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

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

Επιτροπή καταλήγει ότι δεν 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 


