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Aριθμός 5748 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

________________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Amplexor International S.A. 
από τη Nikita SAS, μέσω φυσικού προσώπου 

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Nikita SAS (εφεξής η «Nikita»), 
με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην 
απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Amplexor International S.A. (εφεξής η «Amplexor»), μέσω φυσικού 
προσώπου. 

Η Nikita είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Γαλλίας. Η Nikita αποτελεί την ιθύνουσα 
εταιρεία του ομίλου Acolad, ο οποίος ειδικεύεται στην παροχή γλωσσικών υπηρεσιών (language services). Το φυσικό 
πρόσωπο μέσω του οποίου θα γίνει η εξαγορά είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου Acolad. 

Η Amplexor είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους του Λουξεμβούργου και αποτελεί 
ιθύνουσα εταιρεία. O εν λόγω όμιλος προσφέρει κυρίως γλωσσικές υπηρεσίες που συνίστανται σε γλωσσικές τεχνολο-
γικές λύσεις και λύσεις περιεχομένου (tech-enabled language and content solutions) και οι οποίες εστιάζονται σε πελάτες 
«από επιχείρηση σε επιχείρηση» (Β2Β). Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες 
μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων καθώς και επιμέλεια μετά την επεξεργασία (post-editing), π.χ. για ιστότοπους και 
λογισμικά. Η Amplexor ασκεί επίσης ξεχωριστή δραστηριότητα που αποτελείται από την παροχή λογισμικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, η Amplexor δημοσιεύει λογισμικά διαχείρισης κανονιστικών πληροφο-
ριών (RIM – Regulatory Information Management) κυρίως προς παγκόσμιες εταιρείες βιοεπιστημών και προσφέρει 
υπηρεσίες πληροφορικής για επιχειρήσεις όπως υλοποίηση λογισμικών, λύσεις για ιστότοπους, βελτιστοποίηση μηχανών 
αναζήτησης και υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ (software implementation, website solutions, search-engine optimization 
(SEO) and digital marketing services). 



 

Αριθμός 5749 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 

_______________ 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Emarsys eMarketing                                                                      
Systems AG από την SAP SE 

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία SAP SE, με κοινοποίησή της 
προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Emarsys eMarketing Systems AG. 

Η SAP SE αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας και είναι η τελική 
μητρική εταιρεία του ομίλου SAP. Η SAP SE είναι διεθνής πωλητής λογισμικού για επιχειρήσεις. Οι λύσεις λογισμικού της 
SAP περιλαμβάνουν πρότυπο επιχειρησιακό λογισμικό (Enterprise Application Software; στο εξής αναφερόμενο ως 
"EAS") και τις διάφορες υποκατηγορίες του, ιδίως του λογισμικού διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (Customer 
Relationship Management -"CRM"). Επιπλέον, o όμιλος SAP προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και παροχής 
συμβουλών, προσαρμοσμένες στο λογισμικό της καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης. 

H Emarsys eMarketing Systems AG αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Αυστρίας 
και δραστηριοποιείται στην προσφορά μιας λύσης λογισμικού για CRM, η οποία εμπορεύεται ως πλατφόρμα 
αλληλεπίδρασης πελατών όλων των καναλιών (omnichannel customer engagement platform). H πλατφόρμα Emarsys 
βοηθά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο να ενισχύσουν τις στρατηγικές προώθησής τους και μπορεί να 
ενσωματωθεί σε διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

 

 
 
Αριθμός 5750 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
_______________ 

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση 
 της εταιρείας HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291) φωτοβολταϊκού συστήματος, συνολικής εγκατεστημένης 

 ισχύος 80MWp, και κυψέλες καυσίμων, εγκατεστημένης ισχύος 6MW, με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέσω 
αποθήκευσης υδρογόνου, αποθηκευτικής ενέργειας 90MWh, και συστοιχίες μπαταριών, αποθηκευτικής 

 ενέργειας 30 MWh, στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και το γεγονός ότι η 
χρονική περίοδος των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ έχει παρέλθει χωρίς να υποβληθεί 
οτιδήποτε, και αφού εκτίμησαν ότι: 

• Το προτεινόμενο έργο είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου λόγω τον πιο κάτω: 

o ψηλή κεφαλαιουχική δαπάνη, 

o η τεχνοοικονομική μελέτη βασίζεται σε τιμή πώλησης ηλεκτρισμού στα 145 €/MWh με αύξηση 1% κάθε 
χρόνο και το νεκρό σημείο καθορίζεται στα 134,5 €/MWh. Σε περίπτωση έγκρισης από το Innovation Fund 
η τιμή πώλησης ηλεκτρισμού μπορεί να μειωθεί στα 110 €/MWh, 

o το μοντέλο λειτουργίας, δηλαδή η χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος σε συνδυασμό με την αποθήκευση 
υδρογόνου και συστοιχιών μπαταριών, αποτελεί νέα τεχνολογία, 

• αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου λόγω του ότι ο σταθμός μπορεί να ακολουθήσει εντολές 
κατανομής σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, και  

• η αποθήκευση υδρογόνου αποτελεί μέρος της ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ και έχει εκπονήσει ειδική 
στρατηγική για το υδρογόνο, 

στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην 
εταιρεία HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291), φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 80MWp, και 
κυψέλες καυσίμων, εγκατεστημένης ισχύος 6MW, με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέσω αποθήκευσης 
υδρογόνου, αποθηκευτικής ενέργειας 90MWh, και συστοιχίες μπαταριών, αποθηκευτικής ενέργειας 30 MWh, 
στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια. 

2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία HDF Energy Cyprus Ltd (ΗΕ 408291) όπως προβλέπεται από 
τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1) και να 
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 

3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους 
και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 

4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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