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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η «Επιτροπή») 

στις 03/05/2017, από την Belgacom International Carrier Services S.A., (εφεξής η 

«BICS»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 (εφεξής ο «Νόµος»).   

Σύµφωνα µε την εν λόγω κοινοποίηση, η εταιρεία BICS, θα αποκτήσει το 100% των 

µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της TeleSign Holdings Inc. (εφεξής η «TeleSign). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η BICS που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του 

Βελγίου και αποτελεί έναν παγκόσµιο φορέα υπηρεσιών φωνής, δεδοµένων και 

υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας σε ασύρµατα και ενσύρµατα δίκτυα καθώς και 



σε παρόχους υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες της BICS επικεντρώνονται στις δι-

εθνείς υπηρεσίες χονδρικών τηλεπικοινωνιών (“international wholesale tele-

communication services”) (οι οποίες αναφέρονται επίσης και ως "διεθνείς υπη-

ρεσίες διαβίβασης" (“international carrier services”) δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες 

αυτές παρέχονται εν γένει από τη BICS σε άλλους φορείς τηλεπικοινωνιών και 

παρόχους υπηρεσιών). Συγκεκριµένα, η BICS ασχολείται µε τις ακόλουθες 

δραστηριότητες στον τοµέα των διεθνών υπηρεσιών διαβίβασης: 

(i) ∆ιεθνείς χονδρικές υπηρεσίες φωνής.  

(ii) ∆ιεθνή προϊόντα χονδρικής κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες 

συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο. 

(iii) ∆ιεθνείς υπηρεσίες χονδρικής ανταλλαγής µηνυµάτων (“International 

Wholesale Messaging Services”). 

(iv) ∆ιεθνείς υπηρεσίες περιαγωγής σε επίπεδο χονδρικής (“International 

Wholesale roaming services). 

(v) Υπηρεσίες επιχειρηµατικών πληροφοριών και αναλύσεων (“Smart 

Webvision”). 

(vi) Υπηρεσίες πιστοποίησης αυθεντικότητας και προστασίας εξ οιασδήποτε 

απάτης (“Authentication and fraud protection services”) (crowdsourcing fraud 

database, phone number intelligence, API, SMS fraud solution, voice roaming 

firewall).  

(vii) Λύσεις συνδεσιµότητας IoT ("∆ιαδίκτυο Πραγµάτων"). 

(viii) ∆ιεθνείς υπηρεσίες χονδρικής χωρητικότητας (“International Wholesale 

Capacity Services”). 

Η BICS ελέγχεται από την Proximus PLC (πρώην Belgacom), η οποία είναι 

εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του Βελγίου και 

αποτελεί τον παραδοσιακό φορέα τηλεπικοινωνιών στο Βέλγιο.1 

• H TeleSign που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νό-

µους του Delaware των ΗΠΑ και αποτελεί εταιρεία διαδικτυακής ασφάλειας η 

οποία παρέχει λύσεις ασφάλειας για κινητά και cloud, όπως λύσεις κινητής 

ταυτότητας (APIs) και υπηρεσίες πιστοποίησης πολλαπλών παραµέτρων 

(APIs).  

                                                             
1
 Υπόθεση COMP/M.5584 Belgacom/BICS/MTN, 26/10/2009. 



H TeleSign παρέχει κυρίως τηλεφωνικές λύσεις αυθεντικότητας και κινητής 

ταυτότητας σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποτρέψουν δόλο σε 

λογαριασµούς και συναλλαγές και να προστατεύσουν τα δίκτυα και τους 

πελάτες τους από κακόβουλες ενέργειες. H TeleSign εξειδικεύεται στην 

υπηρεσία "αυθεντικότητας δύο παραγόντων" (γνωστή και ως 2FA), η οποία 

είναι µια µέθοδος που αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της ταυτότητας του 

χρήστη, µε τη χρήση ενός συνδυασµού δύο διαφορετικών αποδεικτικών 

στοιχείων (συντελεστές αυθεντικότητας). 

Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών αυθεντικότητας/ επαλήθευσης, η TeleSign 

παρέχει επίσης σχετικές υπηρεσίες επικοινωνιών µηνυµάτων SMS/φωνής, 

µέσω των υπηρεσιών ασφάλειας των λογαριασµών της . 

Τέλος, η TeleSign προσφέρει µια σειρά δεικτών αξιολόγησης κινδύνου που 

βασίζονται σε πληροφορίες τηλεφωνικών αριθµών, σε µοντέλα δικτυακής 

κυκλοφορίας (“traffic patterns”), στη νοηµοσύνη των µηχανών (“machine 

learnings”) και σε µια παγκόσµια κοινοπραξία δεδοµένων.  

Στις 10/05/2017, 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.  

Στις 19/05/2017 η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόµου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 26/05/2017, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς το συµβατό ή µη της 

υπό εξέτασης συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 29/05/2017, µετά από 

µελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση µεταξύ των µελών της, 

αφού αξιολόγησε το ενώπιόν 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 και Σχεδίου 

Συγχώνευσης  ηµεροµηνίας 24/04/2017 (στο εξής η «Συµφωνία») συνοµολογηµένης 

µεταξύ της (i) Belgacom International Carrier Services S.A., (ii)Torino Acquisition 

Corp,. (iii) Torino Holding Corp., (iv) TeleSign Holdings, Inc., (v) The Stockholders 



Who Become a Party και (vi) TS Stockholder Rep, LLC.. Βάσει της Συµφωνίας, η  

BICS θα αποκτήσει το 100% των µετοχών ψήφου (voting securities) της TeleSign.  

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόµου, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της TeleSign. 

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, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το έτος 2016 ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της BICS ανέρχεται σε περίπου €[…..]2. Για το έτος 

2016, ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της  TeleSign ανέρχεται περίπου σε €[…..]. 

Επίσης, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η BICS 

δραστηριοποιείται εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο 

εργασιών που ανέρχεται σε περίπου €[…..] για το έτος 2016 από παροχή διεθνών 

υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής (φωνή, κινητή ΙΡ, σηµατοδότηση, ανταλλαγή 

µηνυµάτων και περιαγωγή). Επίσης, και η TeleSign διεξάγει εµπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, µε κύκλο 

εργασιών που ανέρχεται σε €[…..] από παροχή υπηρεσιών που υποστηρίζουν 

διαδικτυακές πλατφόρµες κοινωνικών µέσων δικτύωσης και εφαρµογές για την 

παροχή ασφάλειας σε επίπεδο λογαριασµού στους χρήστες τους. 

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 

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. 

                                                             
2
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 



Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε την ανταγωνιστική 

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. 

Οι δραστηριότητες της BICS εστιάζονται στο τοµέα των διεθνών υπηρεσιών 

διαβίβασης/διεθνείς χονδρικές τηλεπικοινωνίες. Στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης, o κύκλος εργασιών της BICS στην κυπριακή αγορά αφορούσε 

διεθνείς υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε επίπεδο χονδρικής  (φωνή, κινητή IP, 

σηµατοδότηση, ανταλλαγή µηνυµάτων και περιαγωγή) σε πελάτες, κυρίως εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, που δραστηριοποιούνται εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Συγκεκριµένα, η εν λόγω εταιρεία παρείχε στην Κύπρο διεθνείς 

υπηρεσίες τερµατισµού φωνής (δηλαδή τερµατισµό διεθνών κλήσεων φωνής από 

την Κύπρο προς οποιοδήποτε άλλο προορισµό στον κόσµο) και διεθνείς υπηρεσίες 

τερµατισµού SMS (δηλαδή τερµατισµός διεθνών µηνυµάτων SMS από την Κύπρο σε 

οποιονδήποτε άλλο προορισµό στον κόσµο), καθώς και υπηρεσίες σηµατοδότησης 

(“signalling”), περιαγωγής (“roaming”) και κινητής τηλεφωνίας IP (“Mobile IP 

services”). 

Οι δραστηριότητες της TeleSign εστιάζονται στον τοµέα παροχής λύσεων ασφάλειας 

διαδικτύου (IT security solutions) εντός της οποίας η κύρια επιχείρηση της TeleSign 

είναι η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης για εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες λογισµικού. Ο κύκλος εργασιών της TeleSign στην κυπριακή αγορά 

αφορούσε υπηρεσίες (υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, 

τηλεφωνικές υπηρεσίες επαλήθευσης και αυθεντικότητας) που υποστηρίζουν 

διαδικτυακές πλατφόρµες κοινωνικών µέσων δικτύωσης και εφαρµογές (“mobile 

applications”) που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κύπρου (καµία από 

αυτές δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών) για την παροχή 

ασφάλειας σε επίπεδο λογαριασµού (account-level) στους χρήστες τους. 

Η Επιτροπή, για σκοπούς ορισµού της σχετικής αγοράς, άντλησε καθοδήγηση από 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3 και λαµβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του 

διοικητικού φακέλου, ορίζει ως σχετική αγορά για σκοπούς εξέτασης της παρούσας 

πράξης συγκέντρωσης, τη χονδρική πώληση διεθνών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, 

                                                             
3
  Υπόθεση IV/JV.15, BT/AT&T, 30/3/1999 , Υπόθεση COMP/M.5148, Deutsche Telekom/OTE, 

2/10/2008, Υπόθεση COMP/M.3764, Belgacom/Swisscom/JV, 19/5/2005, Υπόθεση COMP/M.3764, 
Belgacom/Swisscom/JV, 19/5/2005, Υπόθεση COMP/M.3764, Belgacom/Swisscom/JV, 19/5/2005, Υ-
πόθεση COMP/M.5584 Belgacom/BICS/MTN, 26/10/2009, Υπόθεση COMP/M.5984, Intel/McAfee, 
26/1/2011. 



και συγκεκριµένα την υπο-αγορά αυτής, ήτοι την παροχή διεθνών υπηρεσιών 

τερµατισµού µηνυµάτων SMS. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι µόνες υπηρεσίες των συµµετεχουσών 

υπηρεσιών που θα µπορούσαν θεωρητικά να θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε οριζόντια 

σχέση, είναι οι διεθνείς υπηρεσίες τερµατισµού των µηνυµάτων SMS.  

Η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία εκτιµά ότι το σύνολο της αγοράς παροχής 

διεθνών υπηρεσιών τερµατισµού µηνυµάτων SMS στην Κύπρο ανέρχεται σε €[…..].4 

Το 2016, η BICS είχε έσοδα περίπου €[…..] και όγκο […..] εξερχόµενων µηνυµάτων 

SMS από την Κύπρο, το οποίο αντιπροσωπεύει, σύµφωνα µε την καλύτερη εκτίµηση 

της υπόχρεας προς κοινοποίηση εταιρείας, ποσοστό [5-10]% της συνολικής διεθνούς 

αγοράς εξερχόµενων SMS από την Κύπρο (µε βάση τους όγκους κίνησης). 

Την ίδια χρονιά, η TeleSign είχε από µηνύµατα SMS έσοδα ύψους €[…..] στην 

Κύπρο για υπηρεσίες SMS Verify. H BICS εκτιµά ότι ο όγκος των SMS που 

αντιπροσωπεύει αυτός ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε περίπου […..] µηνύµατα, 

πράγµα που αντιπροσωπεύει, σύµφωνα µε   εκτίµηση της υπόχρεας προς 

κοινοποίηση εταιρείας, µερίδιο αγοράς περίπου [0-5%]. Ο συνδυασµός των 

«µεριδίων αγοράς» µε την υπόθεση έλλειψης απώλειας διαδικτυακής κίνησης 

(“traffic”) (οι πελάτες ενδέχεται να αποφασίσουν να αποστείλουν την κίνηση σε 

άλλους παρόχους), το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς µετά τη συγκέντρωση θα είναι, 

σύµφωνα πάντα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, [10-20%]. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε συνδεδεµένες αγορές εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ούτε και 

κάθετες σχέσεις στις οποίες οι συµµετέχουσες κατέχουν 25% και πάνω µερίδιο 

αγοράς. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόµενη αγορά 

σύµφωνα µε τον ορισµό του Παραρτήµατος Ι του Νόµου στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι, στην εν λόγω συγκέντρωση 

δεν υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά και ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέµα περαιτέρω 

αξιολόγησης της συµβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης µε τις απαιτήσεις 

της λειτουργίας του ανταγωνισµού στην αγορά. 

                                                             
4
 Οι υπολογισµοί βασίζονται στο PortioResearch analysis, “Mobile Messaging Future 2013-2017”. 



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 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σηµαντικά του 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόµενες αγορές.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

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

συγκέντρωση δεν προκαλεί αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού στην αγορά. 

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.  
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