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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Barracuda Parent LLC από την KKR & Co Inc., μέσω               

της Atlantic Holding Parent Inc. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 13 Μαΐου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2022, από την εταιρεία Atlantic 

Holding Parent Inc. (στο εξής η «Atlantic Parent»), 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, σύμφωνα με την οποία η KKR & Co. 

Inc. (στο εξής η «KKR & Co.» και μαζί με τις θυγατρικές της, η «KKR»), μέσω της 

Atlantic Parent, προτίθεται να αποκτήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Barracuda 

Parent, LLC (στο εξής ο «Στόχος» ή η «Barracuda»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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 Η KKR & Co Inc. που είναι μία παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και προσφέρει εναλλακτικές λύσεις 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η 

KKR χρηματοδοτεί επενδυτικά ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε 

ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που διαχειρίζονται τα επενδυτικά 

κεφάλαια (hedge funds).      

 Η Atlantic Holding Parent Inc. που είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής και είναι όχημα ειδικού σκοπού (special purpose 

vehicles), χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οποία 

ιδρύθηκε για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η εν λόγω εταιρεία 

ελέγχεται έμμεσα από ταμεία (funds), επενδυτικά οχήματα και/ή 

λογαριασμούς χωριστής διαχείρισης που συμβουλεύονται και/ή διαχειρίζονται 

από μία ή περισσότερες θυγατρικές της KKR & Co. Inc.. 

 Η Atlantic Merger Sub LLC που είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ντέλαγουερ των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής, η οποία είναι έμμεση θυγατρική και ανήκει εξ ολοκλήρου 

στην Atlantic Holding Parent Inc.. 

 Η Barracuda Parent LLC που είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία είναι πάροχος λύσεων δεδομένων, 

εφαρμογών και προϊόντων ασφάλειας δικτύου και υπηρεσιών σε πελάτες που 

χρησιμοποιούν συσκευές δικτύου και υπηρεσίες cloud.   

Η Barracuda προσφέρει λογισμικό ασφαλείας καθώς και λύσεις δημιουργίας 

αντιγράφων ασφαλείας/αρχειοθέτησης. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 

συσκευές με δυνατότητα cloud, εικονικές συσκευές, λύσεις δημόσιου cloud και 

λύσεις Software-as-a-service («SaaS»). Συγκεκριμένα, το λογισμικό 

ασφαλείας της Barracuda επικεντρώνεται σε προϊόντα ασφαλούς πύλης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (secure email gateway products) (εισερχόμενο 

φιλτράρισμα ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), 

κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μάρκετινγκ· και 

πρόληψη απώλειας εξερχόμενων δεδομένων (data loss prevention) και 

κρυπτογράφηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και προϊόντα 
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ασφαλής πύλης διαδικτύου (secure web gateway products) (λύσεις που 

παρέχουν φιλτράρισμα διευθύνσεων URL, εντοπισμός και φιλτράρισμα 

κακόβουλων λογισμικών (malicious-code detection) και έλεγχοι για εφαρμογές 

που βασίζονται στο διαδίκτυο). 

Στις 29 Απριλίου 2022, 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 6 Μαΐου 2022, 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 12 Μαΐου 2022, 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 αυτήν 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 μίας Συμφωνίας και ενός 

σχεδίου συγχώνευσης (agreement and plan of merger) ημερομηνίας 10 Απριλίου 

2022, η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ του Στόχου, της Atlantic Parent, της 

Atlantic Merger Sub LLC και της Thoma Bravo, L.P., αποκλειστικά υπό την ιδιότητά 

της ως του «Εκπροσώπου Κατόχων Μετόχων (Equityholder Representative)» (στο 

εξής η «Συμφωνία»).  Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, η Atlantic Parent σκοπεύει 

να συγχωνεύσει την Atlantic Merger Sub LLC, μία έμμεση θυγατρική που ανήκει εξ 

ολοκλήρου στην Atlantic Parent, με την Barracuda. Η Barracuda θα συνεχίσει ως η 

επιζώσα εταιρεία της συγχώνευσης, ενώ θα παύσει η χωριστή ύπαρξη της Atlantic 

Merger Sub LLC και η Atlantic Parent θα ασκεί έμμεσο αποκλειστικό έλεγχο επί του 

Στόχου. 
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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.  

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας συναλλαγής, η KKR θα έχει έμμεσα, μέσω της 

θυγατρικής της Atlantic Parent, τον αποκλειστικό έλεγχο επί της Barracuda. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης 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 Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

KKR, μέσω της Atlantic Parent. 

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 KKR παγκόσμια ανήλθε περίπου στα €[………]1 και του Στόχου για το έτος 

2021, ανήλθε περίπου στα €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών που είχε η KKR στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους 2020 ήταν περίπου €[………]. Ο Στόχος στην Κύπρο είχε, κατά τη 

διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου €[………]. 

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 μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

 
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 [....]. 
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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. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η KKR & Co Inc. είναι μία παγκόσμια 

εταιρεία επενδύσεων, που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων και κεφαλαιαγορών και ασφαλίσεων. Η KKR χρηματοδοτεί επενδυτικά 

ταμεία (investment funds) που επενδύουν σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), 

πιστώσεις και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και έχει στρατηγικούς συνεργάτες που 

διαχειρίζονται τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge funds). Όπως αναφέρουν οι 

συμμετέχουσες, οι δραστηριότητες της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των 

εταιρειών χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την KKR), στην Κύπρο δεν έχουν 

καμία σχέση με τις δραστηριότητες του Στόχου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Στόχος είναι πάροχος λογισμικών 

ασφαλείας (security software). Η γκάμα των λογισμικών ασφαλείας της Barracuda 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

α. Συστήματα Προστασίας Δικτύου (Network Firewalls): Τα προϊόντα αυτά είναι 

λύσεις για την ασφάλεια του δικτύου και την ιεράρχηση και βελτιστοποίηση των ροών 

κυκλοφορίας για να βελτιωθεί η απόδοση και η διαθεσιμότητα του δικτύου. Έχουν 

σχεδιαστεί για διαχειριστές πληροφορικής που επιδιώκουν να βελτιώσουν τον έλεγχο 

των δικτύων που περιλαμβάνουν συνδυασμό τοπικών διακομιστών, 

απομακρυσμένων συσκευών, εφαρμογών που φιλοξενούνται στο cloud και 

ωφέλιμων φορτίων δημόσιου cloud (public cloud payloads). 

β. Ασφαλείς Πύλες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Secure Email Gateways): Αυτό 

περιλαμβάνει προστασία που βασίζεται σε cloud από επιθέσεις που βασίζονται σε 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απώλεια δεδομένων και διακοπή της επιχείρησης 

(ασφάλεια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχειοθέτηση και δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας). Το Barracuda Email Threat Scan είναι μια υπηρεσία που βασίζεται σε 

cloud που εξετάζει τις θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365 για τον 

εντοπισμό απειλών, για την παροχή μίας εις βάθους εικόνας του προφίλ του 
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κινδύνου τους στους διαχειριστές. Το Barracuda Email Security Gateway 

διαχειρίζεται και φιλτράρει την κυκλοφορία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

για να προστατεύει τους οργανισμούς από απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και διαρροές δεδομένων.  

γ. Ασφαλείς Πύλες Διαδικτύου  (Secure Web Gateways): Το Barracuda Web Security 

Gateway ενσωματώνει διάφορες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της 

Προηγμένης Προστασίας από Απειλές (Advanced Threat Protection), για τον 

καθορισμό και επιβολή πολιτικών φιλτραρίσματος διαδικτύου για την προστασία των 

χρηστών από τις γρήγορα εξελισσόμενες απειλές που βασίζονται στο διαδίκτυο και 

την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης 

(bandwidth). Το Barracuda Web Security Gateway που βασίζεται σε cloud παρέχει 

ασφάλεια διαδικτύου και επιβολή πολιτικών στο διαδικτυακό περιβάλλον. 

δ. Τείχη Προστασίας Εφαρμογών Διαδικτύου/Ασφάλειας Εφαρμογών (Web 

Application Firewalls/Application Security): Το Τείχος Προστασίας Εφαρμογών 

Διαδικτύου Barracuda (Barracuda Web Application Firewall) παρέχει προστασία για 

εφαρμογές που αναπτύσσονται σε φυσικά, εικονικά ή δημόσια περιβάλλοντα cloud 

και προστατεύει εφαρμογές διαδικτύου και ιστότοπους από παραβιάσεις δεδομένων 

και διακοπές λειτουργίας. Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Ευπαθειών Barracuda 

(Barracuda Vulnerability Remediation Service) είναι ένας σαρωτής ευπάθειας 

εφαρμογών διαδικτύου που βασίζεται σε cloud που εντοπίζει ευπάθειες σε 

εφαρμογές διαδικτύου και ιστότοπους και προσφέρει αποκατάσταση με ένα κλικ. 

ε. Υπηρεσίες Εκτεταμένης/διαχειριζόμενης ανίχνευσης και ανταπόκρισης (XDR/MDR) 

(Extended/managed detection & response (XDR/MDR) services): Το Skout 

Cybersecurity της Barracuda προσφέρει πλατφόρμα XDR/MDR για προληπτική 

συνεχή παρακολούθηση ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο με υπηρεσίες απόκρισης 

για διαχειριζόμενα τελικά σημεία, δίκτυα και cloud. Η πλατφόρμα του Skout συνδέεται 

με καθοριστικές υποδομές ασφαλείας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τείχος 

προστασίας, ταυτότητα και πρόσβαση, και κέντρο επιχειρήσεων ασφαλείας 24×7 

που βοηθά στον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό 

επιτρέπει στους οργανισμούς να αντιμετωπίζουν τις απειλές πιο αποτελεσματικά με 

επιπρόσθετες δυνατότητες ανίχνευσης απειλών, ανάλυσης απειλών και 

ανταπόκρισης. 

στ. Πλατφόρμες Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια 

(Security Awareness Training Program Platforms): Το Barracuda PhishLine είναι μία 
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λύση προσομοίωσης ηλεκτρονικού ψαρέματος και ευαισθητοποίησης σχετικά με την 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, σχεδιασμένο να προστατεύει τους 

οργανισμούς από στοχευμένες επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). Το 

PhishLine εκπαιδεύει εργοδοτούμενους να αντιλαμβάνονται τις πρόσφατες τεχνικές 

ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) κοινωνικής μηχανικής (social engineering), να 

αναγνωρίζουν ύπουλες ενδείξεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και να 

αποτρέπουν την απάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την απώλεια δεδομένων 

και τη ζημιά της επωνυμίας. Το PhishLine στοχεύει στο να μετατρέψει τους 

εργοδοτούμενους από έναν πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σε μία ισχυρή γραμμή άμυνας ενάντια σε επιζήμιες επιθέσεις 

ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η Επιτροπή ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας ως την 

αγορά παροχής προϊόντων για λογισμικά ασφαλείας (security software). 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για τη σχετική αγορά της 

παροχής προϊόντων για λογισμικά ασφαλείας (security software), η γεωγραφική 

αγορά είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η KKR και οι θυγατρικές της [………]. 

Επιπλέον, ορισμένες από τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την KKR 

πέτυχαν πωλήσεις στην Κύπρο κατά το τελευταίο ελεγμένο οικονομικό έτος, 

εντούτοις, καμία από τις ελεγχόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου της KKR, οι οποίες 

είχαν έσοδα στην Κύπρο κατά το 2020, δεν έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες οι 

οποίες να επικαλύπτονται γενικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες του Στόχου στην 

Κύπρο. 

Οριζόντια Επικάλυψη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, μόνο δύο εταιρείες χαρτοφυλακίου που 

ελέγχονται από την KKR δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λογισμικού ασφαλείας, 

ήτοι: 

(α) η Optiv Security Inc. (στο εξής η «Optiv»), που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντένβερ των Ηνωμένων Πολιτειών, η 

οποία είναι πάροχος λύσεων ασφάλειας πληροφορικής (IT security solutions 
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integrator) που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως. Η 

εταιρεία μεταπωλεί λογισμικά ασφαλείας. Επιπλέον, η Optiv παρέχει 

εκτεταμένες/διαχειριζόμενες υπηρεσίες εντοπισμού και απόκρισης (XDR/MDR). Οι 

υπηρεσίες XDR/MDR επιτρέπουν στους οργανισμούς να εντοπίζουν, να αναλύουν, 

να ερευνούν και να ανταποκρίνονται ενεργά μέσω του μετριασμού και του 

περιορισμού της απειλής. 

Η Optiv σύμφωνα με τις συμμετέχουσες δεν δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά 

προϊόντων με την Barracuda αναφορικά με την προμήθεια λογισμικών ασφαλείας. 

Ενώ η Barracuda είναι πάροχος/κατασκευαστής λογισμικών ασφαλείας, η Optiv 

λειτουργεί ως μεταπωλητής λογισμικών ασφαλείας. Περαιτέρω, η Optiv πωλάει 

κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ η Barracuda πωλάει κυρίως σε Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις (SMBs), οι οποίες στο παρελθόν θεωρήθηκαν από την Επιτροπή ως 

διαφορετικές αγορές προϊόντων με βάση τον τελικό χρήστη. 

(β) η ReliaQuest LLC (στο εξής η «ReliaQuest»), που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τάμπα των Ηνωμένων Πολιτειών, η 

οποία είναι πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας πληροφορικής (IT security service 

provider). Η εταιρεία παρέχει εκτεταμένες/διαχειριζόμενες υπηρεσίες εντοπισμού και 

απόκρισης (XDR/MDR).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, [………].   

Εξ όσων το κοινοποιών μέρος καλύτερα γνωρίζει, οι δραστηριότητες της KKR 

(συμπεριλαμβανομένων αυτών των εταιρειών χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από 

την KKR) δεν αλληλεπικαλύπτονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 

Στόχου στην Κύπρο κατά το 2020. Δεν υπάρχει, επομένως, οριζόντια επικάλυψη 

μεταξύ των δραστηριοτήτων της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την KKR) και του Στόχου στην Κύπρο. 

Ως εκ τούτου, με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη 

αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι του Νόμου όσον αφορά την οριζόντια 

επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Κάθετη Σχέση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συναλλαγή δεν θα εγείρει 

οποιεσδήποτε κάθετες ανησυχίες. 
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Η μοναδική κάθετη σχέση η οποία δημιουργείται από τη συναλλαγή είναι η σχέση 

μεταξύ της Barracuda και της Optiv, η οποία μεταπωλεί λογισμικά ασφαλείας, 

περιλαμβανομένων εκείνων της Barracuda. 

Όπως σημειώνεται πιο πάνω, [………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν κάθετες σχέσεις μεταξύ 

των δραστηριοτήτων της KKR (συμπεριλαμβανομένων αυτών των εταιρειών 

χαρτοφυλακίου που ελέγχονται από την KKR) και του Στόχου στην Κύπρο.  

Γειτονική Σχέση 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δύναται να προκύπτει γειτονική σχέση μεταξύ των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου της KKR και του Στόχου στην Κύπρο (δηλ. να έχουν του 

ίδιους πελάτες). Το γεγονός αυτό όμως δεν δημιουργεί οποιεσδήποτε ανησυχίες 

όσον αφορά τον ανταγωνισμό και οποιαδήποτε μερίδια σε τέτοιες γειτονικές αγορές 

θα είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση κάτω του 25% λόγω του περιορισμένου κύκλου 

εργασιών στην Κύπρο. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου της KKR στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά λογισμικών ανέρχεται για το 2020 στις €[………]. 

Ο Στόχος στην Κύπρο είχε, κατά τη διάρκεια του 2020, κύκλο εργασιών περίπου 

€[………], ο οποίος σχετίζεται με την [………]. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν 

προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία 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
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