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ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την εξαγορά του µετοχικού 

κεφαλαίου της Sportsman Media Holding GmbH από την Sportradar AG  

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης             Μέλος 

κα Ελένη Καραολή   Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής   Μέλος 

κ. Θεοφάνης Κωνσταντινίδης            Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 4 Ιουλίου 2016                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 13 Μαΐου 2016, από την εταιρεία Sportradar AG 

(εφεξής η «Sportradar») µέσω του δικηγορικού γραφείου Α. Αntoniou & Associates 

LLC µέλος της εταιρείας Ernst & Young Global Ltd, 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 απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας Sportsman Media Holding GmbH (εφεξής ο «Στόχος» ή «Sportsman»), 

περιλαµβανοµένων και θυγατρικών αυτής εκτός από τις DuoDomi, Werder Sports, 

Fanreport and WRC Promoter,  από την Sportradar. 
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Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην υπό εξέταση συγκέντρωση είναι οι 

ακόλουθες: 

 

• Η εταιρεία Sportradar AG1 που είναι εταιρεία δεόντως οργανωµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Ελβετίας. Η εν λόγω εταιρεία ελέγχεται από κοινού από την 

εταιρεία EQT VI Ltd2 και τον […]3, αµφότεροι των οποίων κατέχουν 36,7% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Sportradar. Κανένας εκ των υπόλοιπων µετόχων 

κατέχει ελέγχουσα συµµετοχή στη Sportradar. Το υπόλοιπο του µετοχικού 

κεφαλαίο της Sportradar κατέχεται από δύο ιδρυτικά µέλη και άλλους µετόχους 

µειοψηφίας.  

Η εταιρεία EQT VI Ltd είναι ένα επενδυτικό ταµείο και αποτελεί µέρος του οµίλου 

εταιρειών EQT (εφεξής ο «Όµιλος EQT») και η οποία πραγµατοποιεί επενδύσεις 

σε µετοχές ελέγχου ή ελέγχου από κοινού σε υφιστάµενες επιχειρήσεις µε 

προοπτική µελλοντικών πωλήσεων και αύξησης εισοδηµάτων. Οι εταιρείες εντός 

του Οµίλου EQT δραστηριοποιούνται σε πληθώρα βιοµηχανικών τοµέων 

περιλαµβανοµένης της υγείας, των καταναλωτικών αγαθών, της τεχνολογίας, 

των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και 

περιβάλλοντος και στοχεύουν πρωτίστως τις αγορές της Σκανδιναβίας και της 

γερµανόφωνης Ευρώπης.  

Ο […] είναι ο ανώτερος εκτελεστικός διευθυντής (CEO) της Sportradar και δεν 

δραστηριοποιείται ουσιαστικά σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες πέραν της 

Sportradar.  

H κύρια δραστηριότητα της Sportradar είναι η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, 

εµπορία και παρακολούθηση δεδοµένων που σχετίζονται µε αθλήµατα (εφεξής 

καλούµενα τα «αθλητικά δεδοµένα»). Τα προϊόντα και υπηρεσίες της Sportradar 

περιλαµβάνουν την παροχή σε εταιρείες στοιχηµάτων, αθλητικών δεδοµένων, 

αποτελεσµάτων, στατιστικών στοιχείων,  απεικονίσεις δεδοµένων και εργαλείων 

πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από αγώνες, περιλαµβανοµένων προτάσεων 

πιθανοτήτων κατά τη διάρκεια και πριν από αγώνες, αποτελέσµατα, την 

παρακολούθηση της αγοράς και υπηρεσίες συναλλαγών.  

                                                        
1
 Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε τη Sportradar εµφαίνονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:  

www.sportradar.ag, www.betradar.com  
2
 Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε EQT VI Ltd  στην ιστοσελίδα www.eqt.se 

3
 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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Η Sportradar παρέχει τις υπηρεσίες της σε online εταιρείες στοιχηµάτων, 

περιλαµβανοµένων, για παράδειγµα, των εταιρειών […], σε καταστήµατα 

στοιχηµάτων και κρατικά λαχεία, στη βιοµηχανία των αθλητικών µέσων 

ενηµέρωσης (π.χ. […] etc.), σε εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισµούς και 

αθλητικά σωµατεία όπως η […] και η […]. 

Ως παρεπόµενη υπηρεσία στις υπηρεσίες παροχής αθλητικών δεδοµένων, η 

Sportradar εκχωρεί τα δικαιώµατα προβολής ορισµένων ζωντανών αθλητικών 

αναµεταδόσεων (live streams), κυρίως σε καταστήµατα πρακτορείων 

στοιχηµάτων, όπως επίσης πολύ περιορισµένα σε πελάτες στη βιοµηχανία του 

διαδικτυακού στοιχήµατος.  Τέτοιες υπηρεσίες στη βιοµηχανία του στοιχήµατος 

προσφέρονται αποκλειστικά ως παρεπόµενη υπηρεσία στις υπηρεσίες παροχής 

αθλητικών δεδοµένων, δηλαδή σε συνδυασµό µε αυτές (σε αντίθεση µε τις 

κάτωθι περιγραφείσες δραστηριότητες του Στόχου). 

Στην Κύπρο, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή αθλητικών 

δεδοµένων. 

• Η Sportsman Media Holding GmbH4 που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Αυστρίας και είναι η τελική 

µητρική εταιρεία του οµίλου εταιρειών Sportsman Media (εφεξής ο «Όµιλος 

Sportsman Media»). 

Η Sportsman είναι πρακτορείο εµπορίας δικαιωµάτων προβολής αθλητικών 

γεγονότων, η κύρια δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην απόκτηση και 

εκχώρηση δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου 

(ζωντανών αναµεταδόσεων αθλητικών γεγονότων, βίντεο, κλπ.) σε εταιρείες 

µέσων µαζικής ενηµέρωσης αφενός και σε διαδικτυακές εταιρείες στοιχήµατος 

αφετέρου. Ο Στόχος δραστηριοποιείται σε τέσσερις τοµείς ως αυτοί 

περιγράφονται πιο κάτω:  

(i) Εµπορία δικαιωµάτων και υπηρεσίες µάρκετινγκ στη βιοµηχανία του 

αθλητισµού (Κλάδος εµπορίας και µάρκετινγκ) 

 

Ο Στόχος εµπορεύεται τα δικαιώµατα προβολής των πελατών του, τόσο των 

δικαιοπάροχων (αθλητικών σωµατείων, οργανισµών και διοργανωτών) όσο 

και των δικαιοδόχων (εταιρείες µέσων ενηµέρωσης, εταιρείες τηλεπικοινωνίας 

                                                        
4
 Επιπρόσθετες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.thesportsmanholding.com 
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και διαχειριστές ψηφιακών πλατφόρµων). Στον τοµέα αυτό, η Sportsman 

δραστηριοποιείται στο µάρκετινγκ εκδηλώσεων χορηγίας (sponsoring events), 

οργανισµών και σωµατείων και/ή µεσιτεία (brokerage) χορηγιών σε χορηγούς. 

H Sportsman αναπτύσσει προσαρµοσµένα µοντέλα µάρκετινγκ για τους 

πελάτες της στην αθλητική βιοµηχανία και σε µικρότερο βαθµό άλλες 

επιχειρήσεις, υλοποιεί τα µοντέλα ή συµβουλεύει τους πελάτες της ως προς 

την υλοποίηση των δεσµεύσεων χορηγίας που αναλαµβάνουν.  

(ii) Υπηρεσίες προς τη βιοµηχανία στοιχηµάτων 

Ο Στόχος πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος του διεθνούς κύκλου εργασιών 

του (περίπου 51%) διά της εκχώρησης δικαιωµάτων προβολής βίντεο (live-

streams) κορυφαίων αθλητικών γεγονότων και ευρέως φάσµατος 

δευτερευούσης σηµασίας αθλητικών γεγονότων στη βιοµηχανία στοιχηµάτων 

ως επιπρόσθετη υπηρεσία στο ζωντανό διαδικτυακό στοίχηµα.  

Οι υπηρεσίες του Στόχου περιλαµβάνουν επίσης την παραγωγή των σηµάτων 

διά των παγκόσµιων logistics παραγωγής και διανοµής, όπως επίσης και 

ολοκληρωµένα εργαλεία αναφοράς και ανάλυσης σε ότι αφορά τους αριθµούς 

θέασης, τη γεωγραφική θέση καθώς και τη διάρκεια και ευρυζωνικότητα των 

τελικών χρηστών.   

 

Παροχείς διαδικτυακού στοιχήµατος, περιλαµβανοµένων των […] και άλλοι 

έχουν επιλέξει τα πακέτα live-streaming που προσφέρει ο Στόχος και τα 

οποία περιλαµβάνουν πέραν των 25,000 ζωντανών αθλητικών γεγονότων.  

 

(iii) ∆ιαδικτυακές πλατφόρµες 

Ο Στόχος λειτουργεί σε µικρότερο βαθµό τις δικές του ψηφιακές πλατφόρµες 

video-on-demand (ήτοι βίντεο κατά παραγγελία), LAOLA1.at, το µεγαλύτερο 

αθλητικό πόρταλ της Αυστρίας, και LAOLA1.TV, τη κορυφαία νόµιµη 

πλατφόρµα live-streaming αθλητικών γεγονότων στην Ευρώπη.  Αµφότερες 

οι πλατφόρµες είναι διαθέσιµες σε συσκευές τηλεφωνίας και σε όλα τα µέσα 

ενηµέρωσης. Ο κύκλος εργασιών πραγµατοποιείται διά των τελών συνδροµής 

και των διαφηµίσεων (σηµειώνεται ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν 

συνδροµές στα πόρταλ στην Κύπρο και δεν πραγµατοποιείται καθόλου 

κύκλος εργασιών στην Κύπρο από τη δραστηριότητα αυτή). 

 

(iv) Ψηφιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες παραγωγής 
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Ο κλάδος ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών παραγωγής περιλαµβάνει την 

εποπτεία και παροχή live streams διαδικτυακά και στη κινητή τηλεφωνία 

δορυφορικά downlinks, υπηρεσίες κωδικοποίησης, υπηρεσίες play-out, 

υπηρεσίες voice-over και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. Οι υπηρεσίες 

αυτές προσφέρονται σε σωµατεία, οµοσπονδίες, οµίλους µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς. Επιπρόσθετα, ο Στόχος 

παράγει και «τρέχει» ιστοσελίδες, εφαρµογές για κινητά και επιλογές streaming 

για σωµατεία, κοινότητες, οργανισµούς, οµίλους µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή 

διοργανωτές γεγονότων τόσο στην αθλητική βιοµηχανία όσο και για άλλους 

πελάτες.  

Στην Κύπρο, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται δια της εκχώρησης 

δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού περιεχοµένου στη βιοµηχανία 

στοιχήµατος και δικαιωµάτων τηλεοπτικής προβολής προϋπάρχοντος 

οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου. 

Στις 16 Μαΐου 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.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 20 Μαΐου 2016, όπως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόµου. 

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω συγκέντρωση έχει γνωστοποιηθεί και στις εθνικές αρχές 

ανταγωνισµού της Αυστρίας, Γερµανίας και Μάλτας και ως εκ τούτου, αποστάληκε το 

σχετικό έντυπο πληροφόρησης του ECA.  

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 1 Ιουλίου 2016, 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 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: 
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Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας Πώλησης 

και Μεταβίβασης ηµεροµηνίας 19 Απριλίου 2016 (εφεξής η «Συµφωνία») µεταξύ των 

[…] και […] ως οι πωλητές και της Sportradar ως ο αγοραστής. Βάσει της Συµφωνίας, 

οι Πωλητές θα πωλήσουν και ο Αγοραστής θα αγοράσει το 100% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Sportsman. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, οι εταιρείες DuoDomi, Werder Sports, Fanreport and WRC Promoter 

εξαιρούνται από τη Συµφωνία. 

 Σε δήλωση της η Sportradar5 ανέφερε ότι µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, 

το συνδυασµένο χαρτοφυλάκιο προσφερόµενων υπηρεσιών θα είναι ένα από τα 

µεγαλύτερα και το πιο ανταγωνιστικό στον τοµέα της παροχής οπτικοακουστικών 

αθλητικών δεδοµένων που θα προσφέρεται από έναν και µόνο παροχέα, 

συµπεριλαµβανοµένων υψηλής θεαµατικότητας αθλητικών δεδοµένων όπως: οι 

ποδοσφαιρικές διοργανώσεις Bundesliga, DFB Pokal and Copa del Rey, η 

καλαθοσφαιρική CBA, η πετοσφαιρική CEV, αντισφαίρισης ITF καθώς και άλλων 

αθλητικών γεγονότων. 

Με την ολοκλήρωση της προτεινόµενης συγκέντρωσης, η αγοράστρια Sportradar θα 

κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου του Στόχου. 

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 

συµπεριλαµβανοµένης της Συµφωνίας, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά 

συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόµου καθότι επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης του Στόχου, αφού θα αποκτηθεί ο έλεγχος του 

από τη Sportradar. 

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 κύκλος εργασιών της Sportradar, για το έτος 2015 ήταν 

                                                        
5
 http://www.thesportsmanholding.com/en/sportradar-ag-acquires-core-business-of-the-sportsman-

media-holding/ 
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€[…] εκατοµµύρια, ενώ ο συνολικός κύκλος του Στόχου, για το έτος 2015 ήταν €[...] 

εκατοµµύρια. Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η 

Sportradar διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών για το έτος 2015 ύψους περίπου €[...] εκατοµµύρια. 

Επίσης και ο Στόχος διεξάγει εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο εργασιών που ανέρχεται στις €[...] για το έτος 

2015. 

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 

αποτελεσµατικού 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 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. 

Στην προκειµένη περίπτωση, η Sportradar και ο Στόχος δραστηριοποιούνται στους 

ακόλουθους τοµείς αγοράς: 

Sportsman: 

• Απόκτηση και εκχώρηση δικαιωµάτων τηλεοπτικής προβολής 

προϋπάρχοντος αθλητικού περιεχοµένου, 

• Απόκτηση και εκχώρηση δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού 

περιεχοµένου στη βιοµηχανία του στοιχήµατος,  

• Λιανική προµήθεια οπτικοακουστικού περιεχοµένου διά των υπηρεσιών ‘pay-

per-view’ και ‘video-on-demand’ σε τελικούς χρήστες, και 

• Υπηρεσίες παραγωγής και ψηφιακές υπηρεσίες. 
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Sportradar: 

• Συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, προµήθεια και παρακολούθηση αθλητικών 

δεδοµένων.  

• Εκχώρηση οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου σε πρακτορεία 

στοιχειωµάτων και τη βιοµηχανία διαδικτυακού στοιχήµατος ως παρεπόµενη 

υπηρεσία στις υπηρεσίες παροχής αθλητικών δεδοµένων καθότι, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι υπηρεσίες αυτές δεν χρεώνονται 

επιπρόσθετα στους πελάτες, αλλά συµπεριλαµβάνονται µέσα στο πακέτο σε 

ένα γενικό πακέτο τιµών όσον αφορά τα πρακτορεία στοιχηµάτων.  

 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας στις οποίες δύναται να 

προκύψει είτε επηρεαζόµενη είτε γειτονική αγορά ορίζονται: α) η απόκτηση και 

εκχώρηση δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου στη 

βιοµηχανία του στοιχήµατος,  και (β) η συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία, παροχή και 

παρακολούθηση αθλητικών δεδοµένων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην παρούσα συγκέντρωση δεν 

προκύπτει στην Κύπρο οποιαδήποτε κάθετη σχέση, δεδοµένου ότι οι συµµετέχουσες 

δεν δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα του εµπορίου. Εποµένως, δεν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε δυνητική σχέση προµηθευτή-πελάτη µεταξύ τους.  

 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ο Στόχος δραστηριοποιείται πρωτίστως στην 

εκχώρηση δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου σε 

πελάτες του εντός της βιοµηχανίας του διαδικτυακού στοιχήµατος.   

Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν  ότι µόνο ο Στόχος δραστηριοποιείται 

στην αγορά προϊόντος της παραγωγής/απόκτησης και εκχώρησης δικαιωµάτων 

προβολής οπτικοακουστικού περιεχοµένου σε πελάτες εντός της βιοµηχανίας του 

στοιχήµατος, ενώ η Sportradar δε δύναται να θεωρηθεί ανταγωνιστής του Στόχου 

στην εν λόγω αγορά και ο λόγος εστιάζεται στο γεγονός ότι η Sportradar προσφέρει 

προς τους πελάτες της εντός της βιοµηχανίας του στοιχήµατος, στους οποίους 

παρέχει αθλητικά δεδοµένα, ορισµένα live-streams µόνο ως παρεπόµενη υπηρεσία, 

ήτοι σε συνδυασµό µε την παροχή των αθλητικών δεδοµένων.  Σε αντίθεση µε τον 



9 

 

Στόχο, ο Αγοραστής δεν προσφέρει live-streaming αθλητικού περιεχοµένου σε 

πελάτες εντός της βιοµηχανίας του στοιχήµατος σε αυτόνοµη βάση (stand-alone 

basis). 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υπάρχει 

οριζόντια επικάλυψη ή κάθετη σχέση στις σχετικές αγορές.  

Ως εκ τούτου, στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε 

βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου.  

Βάσει του Παραρτήµατος Ι του Νόµου, εκτός από τις επηρεαζόµενες αγορές, η 

κοινοποιούµενη συγκέντρωση µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις και σε άλλες 

αγορές, όπως όταν: 

«…(γ) οποιοδήποτε από τα µέρη που συµµετέχουν στη συγκέντρωση 

δραστηριοποιούνται σε γειτονική αγορά προϊόντων που συνδέεται στενά µε αγορά 

προϊόντων, η οποία είναι γειτονική αγορά που συνδέεται στενά µε αγορά προϊόντων 

στην οποία δραστηριοποιείται οποιοδήποτε άλλο µέρος της συγκέντρωσης, και τα 

ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς των µερών σε οποιαδήποτε από τις αγορές 

αυτές είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%). Οι αγορές προϊόντων είναι 

στενά συνδεόµενες γειτονικές αγορές, εφόσον τα προϊόντα είναι συµπληρωµατικά 

µεταξύ τους ή όταν ανήκουν σε φάσµα προϊόντων που αγοράζονται κατά κανόνα από 

την ίδια οµάδα πελατών για την ίδια τελική χρήση».  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέτασε επίσης, κατά πόσον υπάρχουν σχέσεις µεταξύ 

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

ετερογενείς. 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων6 (στο εξής «Κατευθυντήριες γραµµές για την 

αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων»): 

«91. Οι συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων είναι συγκεντρώσεις 

µεταξύ επιχειρήσεων στις οποίες η µεταξύ τους σχέση δεν είναι ούτε οριζόντια 

(ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά) ούτε κάθετη (προµηθευτές ή πελάτες). Στην 

πράξη, δίνεται έµφαση σε συγκεντρώσεις µεταξύ εταιρειών οι οποίες 

                                                        
6
 Βλ. Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων

 
(2008/C 265/07). 
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δραστηριοποιούνται σε στενά σχετιζόµενες αγορές (π.χ. συγκεντρώσεις µεταξύ 

προµηθευτών συµπληρωµατικών προϊόντων ή προϊόντων που ανήκουν σε ένα 

φάσµα προϊόντων που αγοράζονται γενικά από το ίδιο σύνολο καταναλωτών για ίδια 

τελική χρήση)». 

Σύµφωνα µε  τα στοιχεία της κοινοποίησης η Sportradar δραστηριοποιείται στη 

σχετική αγορά συλλογής, ανάλυσης, επεξεργασίας, προµήθειας και 

παρακολούθησης δεδοµένων που σχετίζονται µε αθλήµατα (εφεξής καλούµενα τα 

«αθλητικά δεδοµένα»). Τα προϊόντα και υπηρεσίες της Sportradar περιλαµβάνουν 

την παροχή, σε εταιρείες στοιχηµάτων, αθλητικών δεδοµένων, αποτελεσµάτων, 

στατιστικών στοιχείων,  απεικονίσεις δεδοµένων και εργαλείων πριν, κατά τη διάρκεια 

και µετά από αγώνες, περιλαµβανοµένων προτάσεων πιθανοτήτων κατά τη διάρκεια 

και πριν από αγώνες, αποτελέσµατα, την παρακολούθηση της αγοράς και υπηρεσίες 

συναλλαγών. Το µερίδιο αγοράς της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ανέρχεται στο 40-

50%.  

Ο Στόχος είναι πρακτορείο εµπορίας δικαιωµάτων προβολής αθλητικών γεγονότων, 

η κύρια δραστηριότητα του οποίου συνίσταται στην απόκτηση και εκχώρηση 

δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου (ζωντανών 

αναµεταδόσεων αθλητικών γεγονότων, βίντεο, κλπ.) σε εταιρείες µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης αφενός και σε διαδικτυακές εταιρείες στοιχήµατος αφετέρου.  Ο Στόχος 

εµπορεύεται τα δικαιώµατα προβολής των πελατών του, τόσο των δικαιοπάροχων 

(αθλητικών σωµατείων, οργανισµών και διοργανωτών) όσο και των δικαιοδόχων 

(εταιρείες µέσων ενηµέρωσης, εταιρείες τηλεπικοινωνίας και διαχειριστές ψηφιακών 

πλατφόρµων). Το µερίδιο αγοράς της εν λόγω εταιρείας εκτιµάται από τις 

συµµετέχουσες να είναι µεταξύ 5-10%. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, οι δύο αυτές σχετικές 

αγορές δύναται να θεωρηθούν γειτονικές αγορές. Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη 

και τις θέσεις των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, καταλήγει ότι στη βάση 

του Παραρτήµατος Ι του Νόµου και των προαναφερθέντων κατευθυντήριων γραµµών 

για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, οι αγορές (α) της απόκτησης και 

εκχώρησης δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου στη 

βιοµηχανία του στοιχήµατος,  και (β) της συλλογής, ανάλυσης, επεξεργασίας, 

προµήθειας και παρακολούθησης αθλητικών δεδοµένων, αποτελούν ετερογενείς 

δραστηριότητες. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, οι εν λόγω αγορές αποτελούν στενά 

συνδεόµενες γειτονικές αγορές, εφόσον οι παρεχόµενες υπηρεσίες ανήκουν σε 

φάσµα υπηρεσιών, που αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια οµάδα πελατών, στην 
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προκειµένη περίπτωση  τις εταιρείες στοιχηµάτων, για την ίδια τελική χρήση, που 

στην προκειµένη περίπτωση είναι η παροχή δεδοµένων προς τους πελάτες των 

εταιρειών στοιχηµάτων για ακριβέστερη πρόβλεψη των αποτελεσµάτων των 

αθλητικών γεγονότων.  

Η Επιτροπή ως εκ τούτου, θα προχωρήσει να εξετάσει το ενδεχόµενο ύπαρξης 

επιζήµιων για τον ανταγωνισµό συνεπειών, που δύναται να προκύψουν από 

συγκεντρώσεις εταιρειών ετερογενών δραστηριοτήτων. 

1. Μη συντονισµένα αποτελέσµατα: αποκλεισµός 

Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των 

µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, στην ενότητα µε τίτλο «Μη συντονισµένα 

αποτελέσµατα: αποκλεισµός» σηµειώνονται τα πιο κάτω: 

«93. Το κύριο πρόβληµα στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων εταιριών ετερογενών 

δραστηριοτήτων αφορά τον αποκλεισµό από την αγορά. Ο συνδυασµός προϊόντων 

σε συναφείς αγορές ενδέχεται να παράσχει στην συγχωνευθείσα επιχείρηση την 

ικανότητα και το κίνητρο να χρησιµοποιήσει την ισχυρή θέση που κατέχει σε µια 

αγορά σε µια άλλη αγορά µέσω ρητρών συνδεδεµένης ή οµαδικής πώλησης ή άλλων 

πρακτικών αποκλεισµού («µεταµόχλευση δύναµης σε άλλη αγορά»). Οι δεσµεύσεις 

και οι οµαδικές πωλήσεις είναι αφεαυτές συνηθισµένες πρακτικές που συχνά δεν 

έχουν καµία δυσµενή επίπτωση στον ανταγωνισµό. Οι εταιρείες εφαρµόζουν 

συνδεδεµένες και οµαδικές πωλήσεις προκειµένου να παράσχουν στους πελάτες τους 

καλύτερα προϊόντα ή προσφορές αποδοτικές από άποψη κόστους. Παρ' όλα αυτά, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, οι εν λόγω πρακτικές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα τη 

µείωση της ικανότητας ή του κινήτρου των πραγµατικών ή δυνητικών ανταγωνιστών 

να ασκήσουν ανταγωνισµό. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να µειώσει τις ανταγωνιστικές 

πιέσεις στην συγχωνευθείσα επιχείρηση, επιτρέποντάς της να αυξήσει τις τιµές της. 

94. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός τέτοιου σεναρίου, η Επιτροπή 

εξετάζει, πρώτον, κατά πόσον η συγχωνευθείσα επιχείρηση έχει την ικανότητα να 

αποκλείσει τους ανταγωνιστές της· δεύτερον, κατά πόσον έχει οικονοµικό κίνητρο να 

πράξει κάτι τέτοιο· και τρίτον, κατά πόσον µια στρατηγική δηµιουργίας εµποδίων 

εισόδου στην αγορά θα έχει σηµαντικό επιζήµιο αντίκτυπο στον ανταγωνισµό, 

προκαλώντας ζηµία στους καταναλωτές. Στην πράξη, οι παράγοντες αυτοί 

εξετάζονται συχνά µαζί, καθώς διαπλέκονται στενά µεταξύ τους». (Η υπογράµµιση 

είναι της Επιτροπής) 
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(Α) Ικανότητα αποκλεισµού  

Η Επιτροπή επίσης παραπέµπει στην ενότητα µε τίτλο «Μη συντονισµένα 

αποτελέσµατα: αποκλεισµός» των προαναφερόµενων Κατευθυντήριων Γραµµών, και 

συγκεκριµένα στις παραγράφους 95-97, σηµειώνοντας τα πιο κάτω: 

«95. Ο αµεσότερος τρόπος µε τον οποίο η συγχωνευθείσα επιχείρηση ενδέχεται να 

µπορεί να χρησιµοποιήσει την δύναµη της σε µια αγορά για να αποκλείσει 

ανταγωνιστές σε άλλη αγορά είναι προσαρµόζοντας τις πωλήσεις µε έναν τρόπο που 

συνδέει µεταξύ τους τα προϊόντα στις διαφορετικές αγορές. Αυτό γίνεται µε τον πιο 

άµεσο τρόπο µέσω δεσµευµένων ή οµαδικών πωλήσεων».  

Ιδιαίτερα, σηµειώνεται ότι: 

«96. Η «οµαδική πώληση» ή «συνδεδεµένη πώληση» αφορά συνήθως τον τρόπο µε 

τον οποίο προσφέρονται και τιµολογούνται τα προϊόντα από την συγχωνευθείσα 

επιχείρηση. [….] 

«97. Η δεσµευµένη πώληση» αφορά συνήθως καταστάσεις στις οποίες πελάτες που 

αγοράζουν ένα αγαθό (το δεσµεύον αγαθό) υποχρεώνονται επίσης να αγοράσουν ένα 

άλλο αγαθό από τον παραγωγό (το δεσµευόµενο αγαθό). Η δεσµευµένη πώληση 

µπορεί να έχει τεχνικό ή συµβατικό χαρακτήρα. Για παράδειγµα, τεχνική δέσµευση 

υπάρχει όταν το δεσµεύον προϊόν είναι σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να λειτουργεί 

µόνον µε το δεσµευόµενο προϊόν (και όχι µε τα εναλλακτικά προϊόντα που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές). Η συµβατική δέσµευση συνεπάγεται ότι, όταν ο 

πελάτης αγοράζει το δεσµευόµενο αγαθό, αναλαµβάνει την υποχρέωση να αγοράσει 

µόνον το δεσµεύον προϊόν (και όχι τα εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές).». 

Στην παρούσα υπόθεση, η Sportradar, µε την υλοποίηση της συγκέντρωσης δύναται 

να προβεί σε οµαδικές ή δεσµευµένες πωλήσεις καθότι θα δραστηριοποιείται 

ταυτόχρονα και στις δύο γειτονικές αγορές και δύναται να είναι σε θέση να δεσµεύει 

τα προϊόντα της προς του πελάτης της στη βιοµηχανία στοιχήµατος, µε πιθανό 

σκοπό τον αποκλεισµό των ανταγωνιστών της.  
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Η ικανότητα της αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι στην αγορά παροχής αθλητικών 

δεδοµένων διαθέτει σηµαντική δύναµη, ήτοι κατέχει 40-50% µερίδιο αγοράς, γεγονός 

που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το εν λόγω προϊόν δύναται να θεωρείται από 

πολλούς πελάτες ιδιαίτερα σηµαντικό. 

Αναφορικά µε το εν λόγω θέµα, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην ακόλουθη 

δήλωση του κου. Koerl, εκτελεστικού διευθυντή της Sportradar, 7 

“Although we already provide the market-leading offering and data, odds 

and trading services, this agreement marks a shift. It will upgrade our 

audio-visual portfolio and will ensure, that our clients will have the 

broadest and the best range of solutions to choose from, whether on an 

individual basis or whether on a bespoke bundle of solutions basis”. 

Β) Κίνητρα αποκλεισµού  

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων:  

«105. Το κίνητρο αποκλεισµού ανταγωνιστών µέσω οµαδικών η δεσµευµένων 

πωλήσεων εξαρτάται από τον βαθµό στον οποίο η εν λόγω στρατηγική είναι 

επικερδής. Η συγχωνευθείσα επιχείρηση βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια αντιστάθµιση 

µεταξύ του πιθανού κόστους που συνδέεται µε την οµαδική η δεσµευµένη πώληση 

των προϊόντων της και του πιθανού κέρδους από την επέκταση των µεριδίων αγοράς 

στην (στις) οικεία(-ες) αγορά(-ές) ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την ικανότητα 

αύξησης των τιµών στην (στις) εν λόγω αγορά(-ές) λόγω της ισχύος της στην αγορά». 

«109. Κατά την αξιολόγηση των ενδεχόµενων κινήτρων της συγχωνευθείσας 

επιχείρησης, η Επιτροπή ενδέχεται να λάβει υπόψη άλλους παράγοντες όπως τη 

δοµή ιδιοκτησίας της συγχωνευθείσας επιχείρηση, το τύπο των στρατηγικών που 

υιοθετήθηκαν στην αγορά κατά το παρελθόν ή το περιεχόµενο εσωτερικών 

στρατηγικών εγγράφων, όπως επιχειρηµατικά σχέδια». 

Στην προκείµενη περίπτωση, αφού και τα δύο προϊόντα προσφέρονται σε πελάτες 

στη βιοµηχανία στοιχήµατος δύνανται αυτοί οι πελάτες να ενδιαφέρονται να 

αγοράσουν τα συνδεδεµένα ή δεσµευµένα προϊόντα, δίδοντας την ευκαιρία στη 

                                                        
7
 https://www.sportradar.com/news-archive/sportradar-ag-acquires-core-business-of-the-sportsman-

media-holding-from-thomas-krohne-and-karl-wieseneder/ και 
http://www.thesportsmanholding.com/en/sportradar-ag-acquires-core-business-of-the-sportsman-media-
holding/ 
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Sportradar να κερδίσει µερίδιο αγοράς στην αγορά απόκτησης και εκχώρησης 

δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου στη βιοµηχανία 

του στοιχήµατος. 

Η πιο πάνω δήλωση του κου. Koerl, εκτελεστικού διευθυντή της Sportradar δύναται 

να ερµηνευτεί ως ένδειξη της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η εν λόγω εταιρεία, 

µετά την υλοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης προσφέροντας τα προϊόντα της 

ως πακέτο.  

 (Γ) Συνολικές πιθανές επιπτώσεις στις τιµές και στην επιλογή  

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων:  

«111. Η οµαδική πώληση ή η δεσµευµένη πώληση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα 

σηµαντική µείωση των προοπτικών πωλήσεων στην αγορά των ανταγωνιστών που 

πωλούν ένα µόνον συστατικό προϊόν του πακέτου. Η µείωση των πωλήσεων των 

ανταγωνιστών δεν συνιστά από µόνη της πρόβληµα. Ωστόσο, σε συγκεκριµένους 

κλάδους, εάν η εν λόγω µείωση είναι αρκετά σηµαντική ενδέχεται να έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της ικανότητας ή των κινήτρων των ανταγωνιστών να 

ασκήσουν ανταγωνισµό. Αυτό ενδέχεται να επιτρέψει στην συγχωνευθείσα επιχείρηση 

να αποκτήσει δύναµη στην αγορά (του δεσµευόµενου ή του συνδεδεµένου αγαθού) 

ή/και να διατηρήσει δύναµη στην αγορά (του δεσµεύοντος αγαθού ή του αγαθού 

χρησιµοποιείται για την µεταµόχλευση δύναµης σε άλλη αγορά).»  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι πρακτικές αποκλεισµού ενδέχεται να λειτουργήσουν 

αποτρεπτικά όσον αφορά την είσοδο δυνητικών ανταγωνιστών καθότι θα υπάρχει η 

µείωση των προοπτικών πωλήσεων. Στην προκείµενη περίπτωση, η πρακτική αυτή 

δύναται να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ανταγωνιστών στην αγορά 

απόκτησης και εκχώρησης δικαιωµάτων προβολής οπτικοακουστικού αθλητικού 

περιεχοµένου στη βιοµηχανία του στοιχήµατος. 

Αξιολόγηση µη συντονισµένων αποτελεσµάτων 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση κατόπιν ερωτήµατος της Υπηρεσίας,  δήλωσαν 

ότι η Sportradar δεν προτίθεται και δεν πρόκειται να προβεί σε πολιτικές 

δεσµευµένων ή οµαδικών πωλήσεων (‘tying’ or ‘bundling’), ως τέτοιες ορίζονται από 

τις Κατευθυντήριες γραµµές. Επίσης, επεσήµαναν ότι η δήλωση του κου. Koerl, 

εκτελεστικού διευθυντή της Sportradar AG, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες δεν 
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υποδηλώνει ότι η Sportradar προτίθεται –είτε επί του παρόντος ή µελλοντικά- να 

προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των Sportradar και Sportsman αποκλειστικά στη 

βάση πακέτων. Για την ακρίβεια, η δήλωση αναφέρει ότι τα προϊόντα θα 

προσφέρονται σε ατοµική βάση, όπως είναι και η πρόθεση της Sportradar.  

Τα ανωτέρω αντανακλούνται καλύτερα στη γερµανική εκδοχή της δήλωσης η οποία 

αναφέρει ότι οι πελάτες θα έχουν το ευρύτερο και καλύτερο φάσµα λύσεων από τις 

οποίες δύναται να επιλέξουν, «είτε σε ατοµική βάση ή στη βάση λυσεων-πακέτων 

προσαρµοσµένων στον πελάτη» («ob auf individueller oder auf der Basis von 

kundenspezifischen Paketlösungen» και σε ελεύθερη µετάφραση στα αγγλικά 

«whether on an individual basis or on the basis of customer-specific package 

solutions»). 

Με άλλα λόγια, οι πελάτες δύνανται αν αποφασίσουν κατά πόσο θα αγοράσουν 

αθλητικά δεδοµένα ή δικαιώµατα προβολής αθλητικού περιεχοµένου ατοµικά ή ένα 

συνδυασµό αµφότερων των ρηθέντων προϊόντων προσαρµοσµένο στον πελάτη. Οι 

λύσεις-πακέτα θα διατίθενται µόνο στη βάση προσαρµογής στον πελάτη και κατόπιν 

αιτήµατος του τελευταίου.  Κάθε πελάτης έχει διαφορετικές απαιτήσεις και εποµένως 

δεν είναι ούτε δυνατό ούτε πρακτικό για τη Sportradar να προσφέρει συγκεκριµένες 

οµαδοποιηµένες λύσεις. 

Επιπρόσθετα, η Sportradar είναι σε θέση να προσφέρει αθλητικά δεδοµένα για 

ευρέως φάσµατος αθλητικά γεγονότα όλων των µεγεθών. Η εταιρεία στόχος από την 

άλλη προσφέρει περιορισµένου αριθµού δικαιώµατα προβολής αθλητικού 

περιεχοµένου στη βιοµηχανία στοιχήµατος. Η απόκτηση δικαιωµάτων προβολή και 

άλλων αθλητικών γεγονότων απαιτεί κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Συνεπώς, για την 

πλειοψηφία των γεγονότων για τα οποία η Sportradar προσφέρει αθλητικά δεδοµένα, 

δεν δύναται να προσφέρει δικαιώµατα προβολής αθλητικού περιεχοµένου καθότι δεν 

τα κατέχει.  

Προς στοιχειοθέτηση των πιο πάνω, µέχρι στιγµής, η Sportsman προσέφερε 

δικαιώµατα προβολής αθλητικού περιεχοµένου σε σχέση µε […] αγώνες ετησίως- 

χωρίς την παροχή αθλητικών δεδοµένων.  Από την άλλη, η Sportradar προσφέρει 

αθλητικά δεδοµένα για […] αγώνες, από τους οποίους µόνο 0-5% προσφέρονται σε 

συνδυασµό µε live-streams. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, µελλοντικά, 

ακολούθως της συγκέντρωσης, µόνο περίπου 10-20% του συνόλου των σχετικών 

αγώνων θα προσφέρονται συνδυάζοντας αµφότερες τις υπηρεσίες αθλητικών 

δεδοµένων και live-streams. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η ικανότητα της Sportradar να αποκλείσει την 

αγορά µέσω δεσµευµένων ή οµαδικών πωλήσεων είναι περιορισµένη. 

Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των 

µη οριζόντιων συγκεντρώσεων:  

«114. Οι συνέπειες για τον ανταγωνισµό πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσµα 

αντισταθµιστικών παραγόντων όπως η ύπαρξη αντισταθµιστικής διαπραγµατευτικής 

δύναµης των αγοραστών ή το ενδεχόµενο µια εισόδου στην αγορά να διατηρήσει 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις αγορές προηγούµενης ή επόµενης οικονοµικής 

βαθµίδας» 

Μια πηγή αντισταθµιστικής ισχύς του αγοραστή σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες 

γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων 

(στο εξής οι «Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων 

συγκεντρώσεων»)8 είναι η δυνατότητα που έχει ο πελάτης να απειλήσει σοβαρά τον 

προµηθευτή του ότι θα καταφεύγει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα σε εναλλακτικές 

πηγές εφοδιασµού, εάν αυτός αποφασίσει να αυξήσει τις τιµές του. 

Στην παρούσα περίπτωση δύνανται να υπάρχουν εναλλακτικοί προµηθευτές για την 

παροχή αθλητικών δεδοµένων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις, οι ανταγωνιστές της Sportradar στην προσφορά αθλητικών δεδοµένων 

είναι οι ίδιοι διεθνώς και είναι οι ακόλουθοι: 

• Perform Group PLC, Sussex House, Plane Tree Crescent, Feltham, TW13 

7HE (www.performgroup.co.uk) µε εκτιµώµενα µερίδια αγοράς περίπου 10-

20% διεθνώς και 50-60% στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ).  

• Stats LLC, 2775 Shermer Road, Northbrook, IL, 60062 ΗΠΑ (www.stats.com) 

µε εκτιµώµενα µερίδια αγοράς περίπου 5-10% διεθνώς και 0-5% στον ΕΟΧ. 

• BetGenius, 25a Soho Square, London W1D 4FA, Ηνωµένο Βασίλειο 

(www.betgenius.com) µε εκτιµώµενα µερίδια αγοράς περίπου 0-5% διεθνώς 

και 0-5% στον ΕΟΧ.  

 
Η αγορά χαρακτηρίζεται επίσης από έντονο ανταγωνισµό διά αριθµού δυνατών 

ανταγωνιστών όπως οι Perform Group PLC, Stats LLC, MasterCoach, Impire και 

BetGenius.  

                                                        
8
 Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων C031 της 
05/02/2004. 
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Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσαν τα µέρη, µόνο η Perform Group δραστηριοποιείται 

επί του παρόντος στην παροχή αµφότερων των υπηρεσιών αθλητικών δεδοµένων 

και live-streams.  

Ένα επιπρόσθετο σηµαντικό χαρακτηριστικό των υπό εξέταση αγορών είναι το 

γεγονός ότι τα δικαιώµατα προβολής αθλητικού περιεχοµένου προσφέρονται σε 

αποκλειστική βάση.  Εποµένως, ένας πελάτης που αγοράζει αθλητικά δεδοµένα εν 

σχέση µε ένα αθλητικό γεγονός για το οποίο η Sportsman δεν κατέχει τα δικαιώµατα 

προβολής, δε θα δύναται να αγοράσει τα δικαιώµατα αυτά από τη Sportsman.  

Βάσει των πιο πάνω παραγόντων, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην παρούσα 

συγκέντρωση τα κίνητρα αποκλεισµού ανταγωνιστών µέσω οµαδικών ή 

δεσµευµένων πωλήσεων είναι µειωµένα καθότι δεν θα προκύψουν για τη Sportradar 

τα επιθυµητά επικερδή αποτελέσµατα αφού υπάρχουν εναλλακτικοί προµηθευτές 

όσον αφορά την παροχή αθλητικών δεδοµένων και τα δικαιώµατα προβολής 

οπτικοακουστικού αθλητικού περιεχοµένου στη βιοµηχανία του στοιχήµατος της 

Sportsman είναι περιορισµένα. 

Επίσης δεν διαφαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία ότι οι οποιεσδήποτε 

δεσµευµένες ή οµαδικές πωλήσεις θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις τιµές των 

προϊόντων και στην επιλογή των πελατών λόγω των πιο πάνω παραγόντων λόγω 

της ύπαρξης των εναλλακτικών προµηθευτών. 

Η Επιτροπή, λαµβάνει επίσης υπόψη τα ακόλουθα που αναφέρονται στις 

Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων:  

«104. [….] Το γεγονός ότι η συγχωνευθείσα επιχείρηση θα έχει ευρύ φάσµα ή 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων δεν δηµιουργεί αφεαυτού πρόβληµα ανταγωνισµού». 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, τα µειωµένα κίνητρα και ικανότητα αποκλεισµού της 

Sportradar και λαµβανοµένου υπόψη ότι σύµφωνα µε την υπόχρεο προς 

κοινοποίηση εταιρεία δεν είναι σε καµία περίπτωση η πρόθεσή της να εφαρµόσει 

δεσµευµένες ή οµαδικές πωλήσεις, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν διαφαίνεται να 

προκύπτουν αποτελέσµατα αποκλεισµού των ανταγωνιστών στις γειτονικές αγορές 

της παρούσας συγκέντρωσης. 

2. Συντονισµένα αποτελέσµατα 
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Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων:  

«οι συγκεντρώσεις εταιρειών ετερογενών δραστηριοτήτων ενδέχεται σε ορισµένες 

περιπτώσεις να διευκολύνουν τον επιζήµιο για τον ανταγωνισµό συντονισµό στις 

αγορές, ακόµη και απουσία συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής κατά την έννοια 

του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ.» 

Οι Κατευθυντήριες γραµµές για σκοπούς εξέτασης των συντονισµένων 

αποτελεσµάτων σε τέτοιες περιπτώσεις παραπέµπουν στο τµήµα IV των 

Κατευθυντήριων γραµµών για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, όπου 

καταγράφονται τα ακόλουθα: 

“22. ∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι µε τους οποίους οι οριζόντιες συγκεντρώσεις 

ενδέχεται να εµποδίσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη 

δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης: 

(α) […..] 

(β) µεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισµού ούτως ώστε επιχειρήσεις που 

προηγουµένως δεν συντόνιζαν τη συµπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να 

συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιµές ή µε άλλο τρόπο να βλάπτουν τον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Μια συγκέντρωση µπορεί επίσης να καταστήσει το 

συντονισµό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσµατικότερο για τις επιχειρήσεις που 

συντόνιζαν της συµπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση (επιπτώσεις 

συντονισµένης συµπεριφοράς).  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και τα όσα αναλύθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των µη συντονισµένων αποτελεσµάτων σηµειώνει ότι οι συµµετέχουσες 

στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεν δύνανται να θεωρήσουν εφικτό, ή/και οικονοµικά 

ορθολογικό να υιοθετήσουν σε µόνιµη βάση µια συγκεκριµένη τακτική στην αγορά µε 

στόχο την πραγµατοποίηση πωλήσεων σε αυξηµένες τιµές,  αφού σε τέτοια 

περίπτωση οι πελάτες τους θα απευθυνθούν στους ανταγωνιστές της Sportradar 

καθότι η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. 

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 
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σύµφωνα µε το Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν ενδέχεται να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό 

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

δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


