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ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΑΡΙΘΜ.199/ΙΙΙ/2001
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
την 15η Νοεμβρίου 2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη : Ηλίας Βλάσσης,
Θεόδωρος Δεληγιαννάκης,
Παναγιώτης Μαντζουράνης
Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυόμενου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου,
Λεωνίδας Νικολούζος,
Χαρίσιος Ταγαράς και
Νικόλαος Βέττας.
Γραμματέας : Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της τακτικής κας Αλεξάνδρας-Μαρίας
Ταραμπίκου.
Τα λοιπά Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν λόγω
δικαιολογημένου κωλύματος.
Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η 3.8.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το
άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και NEXTNET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταιρείες ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
και
NEXTNET
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ διά της πληρεξούσιας
δικηγόρου Αικατερίνης Πρωτόπαπα.
Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας Σοφία
Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της και πρότεινε την μη απαγόρευση της
από 3.8.2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που πραγματοποιείται με την από 20.7.2001
συμφωνηθείσα συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
1

Από την παρούσα απόφαση έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β’/4.4.2001), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι
αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραληφθεί υπάρχει η ένδειξη […].
Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλήφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με
γενικές περιγραφές (εντός […]).
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την εταιρεία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβε η ανωτέρω πληρεξούσια δικηγόρος
των εταιριών, η οποία συντάχθηκε με την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξε τις θέσεις
αυτών, απάντησε σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και
ζήτησε την έγκριση της συγκέντρωσης.
Κατόπιν, απεχώρησαν από την αίθουσα οι ως άνω εταιρείες και η Επιτροπή Ανταγωνισμού
συνδιασκέφθηκε προκειμένου να λάβει απόφαση επί της υπό κρίση υποθέσεως. Κατά τη
διάσκεψη η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
την εισήγηση της Γραμματείας και τις απόψεις που διετύπωσαν,
προφορικώς, οι
ενδιαφερόμενες εταιρείες,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Επειδή, το άρθρο 4 του Ν.703/77, όπως ισχύει, ορίζει στην παρ. 2, ότι συγκέντρωση
επιχειρήσεων πραγματοποιείται : α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες
προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν
ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, με
αγορά συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλον τρόπο, τον
έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, στην παρ. 3, ότι για την
εφαρμογή του παρόντος νόμου ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα,
τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων
πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη
δραστηριότητας μιας επιχείρησης και ιδίως από : α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί
του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης β) δικαιώματα ή
συμβάσεις, που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή
στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης και στην παρ. 4, ότι ο έλεγχος αποκτάται από
το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που : α) είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή
δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή
δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από
αυτές.
2. Το κατά πόσο με μία συμφωνία αποκτάται ο έλεγχος μιάς άλλης επιχείρησης εξαρτάται από
σειρά πραγματικών και νομικών στοιχείων, αρκεί πάντως η απόκτηση του ελέγχου να παρέχει
την δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιάς επιχείρησης, χωρίς να
απαιτείται η πραγματική άσκηση του επηρεασμού.
Ο έλεγχος μπορεί να είναι αποκλειστικός (μπορεί δηλ. ν’ ασκείται από ένα μόνο επιχειρηματία,
ο οποίος συνήθως αποκτά την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου μιάς άλλης επιχείρησης) αλλά και κοινός (joint control) (όταν δηλ. περισσότερες της
μιας επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μία
άλλη επιχείρηση). Ως αποφασιστική επιρροή με την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η

3

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιάς
επιχείρησης. Σε αντίθεση με τον αποκλειστικό έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία
καθορισμού των στρατηγικών αποφάσεων σε μία επιχείρηση από συγκεκριμένο μέτοχο, ο
κοινός έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δημιουργίας αδιεξόδου, λόγω της εξουσίας
του ενός ή περισσοτέρων μητρικών επιχειρήσεων ν’ απορρίπτουν τις προτεινόμενες
στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι αυτοί πρέπει να καταλήξουν σε μεταξύ τους
συνεννόηση για τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης (Ανακοίνωση
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου της 21.12.1989 παρ. 19). Κοινός έλεγχος
υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που μειοψηφούντες μέτοχοι έχουν πρόσθετα δικαιώματα,
τα οποία τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σημασία
στην εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης (Υπόθεση Τ-2/93, Air France
κατά Επιτροπής, υπόθεση IV/M 0010 Conagra/Idea της 3ης Μαϊου 1991). Αυτά τα δικαιώματα
αρνησικυρίας μπορεί να προβλέπονται στο Καταστατικό της κοινής εταιρείας ή σε συμφωνία
μεταξύ των επιχειρήσεων ή προσώπων που ασκούν τον κοινό έλεγχο. Συνηθισμένη περίπωση
δικαιωμάτων αρνησικυρίας υπάρχει όταν στο καταστατικό προβλέπεται ειδική πλειοψηφία για
τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε βαθμό
που ν’απαιτείται σύμπλευση των ασκούντων τον κοινό έλεγχο μετόχων.
Η μετατροπή κοινού ελέγχου σε αποκλειστικό θεωρείται ότι αποτελεί συγκέντρωση
επιχειρήσεων, επειδή η αποκλειστικά ασκούμενη αποφασιστική επιρροή διαφέρει ουσιωδώς
από την ασκούμενη από κοινού με άλλους, δεδομένου ότι η τελευταία οφείλει να λάβει
υπ’όψει τα ενδεχομένως διαφορετικά συμφέροντα του άλλου ενδιαφερόμενου μέρους ή των
άλλων ενδιαφερομένων μερών (βλ. Ανακοινώσεις Ε.Ε. σχετικά με τις έννοιες α) της
συγκέντρωσης και β) των συμμετεχουσών επιχειρήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4064/89 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (98/C
66/02, παρ. 16 και 98/C 66/03, παρ. 30, 31 και 32).
3. Εξάλλου, το άρθρο 4β του νόμου 703/77, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4
του Ν.2837/2000 και ισχύει (άρθρο 1 παρ.26 Ν 2837/2000), ορίζει στην παρ. 1, ότι κάθε
συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή
συναλλαγής, ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν :
με τη συγκέντρωση αποκτάται ή αυξάνεται μερίδιο αγοράς των προϊόντων που αφορά η
συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 στ΄ που αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή
σε σημαντικό, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τμήμα
της, τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού κύκλου εργασιών που
πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που θεωρούνται ομοειδείς από τους
καταναλωτές, λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής τους, και της χρήσης για την οποία προορίζονται
ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στη
συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ΄, ανέρχεται στην εθνική αγορά τουλάχιστον
σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ΕΥΡΩ και δύο τουλάχιστον από τις
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συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω
των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) και στην παρ. 3, ότι υποχρεούνται σε
γνωστοποίηση : α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές, β) σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που αποκτούν
έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων.
4. Περαιτέρω, το άρθρο 4γ του αυτού ως άνω νόμου, στην μεν παρ. 1 ορίζει, ότι με απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται
σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό
στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή
των υπηρεσιών, τμήμα της, και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, στη δε
παρ. 2, ότι για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον
ανταγωνισμό, υπό την έννοια της παρ.1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η
διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους
επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών
εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην αγορά και η
χρηματοδοτική και οικονομική δυνατότητά τους, οι δυνατότητες επιλογής των προμηθευτών
και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης
των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών,
τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην εξέλιξη της
τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συμφέρον
των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό.
5. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου, τις διευκρινίσεις της
πληρεξουσίας δικηγόρου των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και την εν γένει συζήτηση της
υπό κρίση υπόθεσης, προέκυψαν, κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα ακόλουθα
πραγματικά περιστατικά : Με το από 3/8/01 (ημ.α.π.2222) κοινό έγγραφο τους, οι εταιρίες
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (εφεξής
ΠΑΝΑΦΟΝ) και NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (εφεξής NEXTNET) γνωστοποίησαν στη
Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77 όπως ισχύει,
το από 20/7/01 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη
(πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων τους από 20-7-2001).
Α). i) Η Εταιρία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ανήκει στον όμιλο VODAFONE PLC, εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον κλάδο
της κινητής τηλεφωνίας κατόπιν παραχωρήσεως σχετικής άδειας το 1992 από το Ελληνικό
δημόσιο ως operator και ειδικότερα: α) στην εγκατάσταση και λειτουργία εντός των εθνικών
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συνόρων, χερσαίου ψηφιακού συστήματος κινητής τηλεφωνίας κυψελοειδούς μορφής στο
φάσμα 900 Mhz, β) στην προμήθεια και διανομή του σχετικού εξοπλισμού, γ) στην παροχή
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα μέσω των παραπάνω συστημάτων και δ) στην
ανάπτυξη, παραγωγή και εκμετάλλευση λογισμικού (software) σχετικού με τις
τηλεπικοινωνίες.
Πρόσφατα, η εταιρεία απέκτησε και άδειες παροχής υπηρεσιών α) σταθερής ασύρματης
τηλεφωνίας στις συχνότητες των 25 Ghz, β) Τρίτης Γενιάς Κινητής Τηλεφωνίας και γ)
Δεύτερης Γενιάς Κινητής Τηλεφωνίας, στο φάσμα των 1800/900 Mhz.
Το μ.κ. της ΠΑΝΑΦΟΝ ανέρχεται σε 59.020.966.758 δρχ. και διαιρείται σε 5.34.126.396
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 110,5 δρχ. εκάστη.
Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας είναι οι: α) Vodafone International Holdings B.V. με ποσοστό
43,2%, β) Data Holdings S.A. με 9,6% γ) France Τelecom S.A. με 11% και δ) ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Α.Ε. με 8,7%. Οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας κατέχουν ποσοστά κάτω του 2%.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της για τη χρήση 1/4/2000 – 31/3/01, στην εθνική αγορά,
ανήλθε σε […] δρχ. ή […] EΥΡΩ.
ii). Η εταιρία NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (απορροφούμενη) εδρεύει στην Γλυφάδα,
δραστηριοποιείται στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, ως Εμπορικός Συνεργάτης της
ΠΑΝΑΦΟΝ, ενώ ασχολείται και με την προμήθεια, εμπορία και εγκατάσταση παντός είδους
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, καθώς
και με την ολοκληρωμένη υποστήριξη (πριν και μετά την πώληση), συντήρηση και επισκευή
του ως άνω εξοπλισμού.
Βάσει συμβάσεως (Εμπορικού Συνεργάτη), που έχει υπογράψει η εταιρεία με την ΠΑΝΑΦΟΝ,
η τελευταία της παρέχει υπηρεσίες, τις οποίες αυτή προωθεί εμπορικά προς το κοινό, είτε
άμεσα είτε μέσω τρίτων (dealers) που αποτελούν το εμπορικό της δίκτυο, και υποχρεούται να
ακολουθεί την πολιτική τιμών που η ΠΑΝΑΦΟΝ καθορίζει χωρίς να υπερβαίνει τις τιμές
αυτές στο ελάχιστο, παρά μόνο δύναται να διαμορφώνει ευνοϊκότερους όρους για τους
συνδρομητές. Το δικαίωμα του Εμπορικού Συνεργάτη δεν είναι αποκλειστικό και η
ΠΑΝΑΦΟΝ μπορεί να συνάψει και άλλες συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας ή και να προωθεί
η ίδια τις υπηρεσίες της στο κοινό.
Το μ.κ. της NEXTNET ανέρχεται 1.075.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 10.750.000 κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.
Η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής: α) Ανδρέας Κορασίδης ποσοστό 24,19%, β) Harewood
Enterprise Ltd ποσοστό 21,93%, γ) ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ ποσοστό 20,10%, δ) Ράδιο Κορασίδης
ΕΕΑΕ ποσοστό 4,70%, ε) Μπέλλος Σπυρίδων ποσοστό 5,72% και στ) Ποσοστό 23,36%
ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό και σε μετόχους με ποσοστό κάτω του 5%.
Η ΠΑΝΑΦΟΝ ασκεί σήμερα κοινό έλεγχο με τον Ανδρέα Κορασίδη επί της ΝΕΧΤΝΕΤ.
Η NEXTNET δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα καμία άλλη επιχείρηση.
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Ο κύκλος εργασιών της στην εθνική αγορά για την εταιρική χρήση από 1-1-01-01 έως 30-6-01
ανήλθε σε […] δρχ., ήτοι […] EΥΡΩ.
Β). Δυνάμει του από 20/7/01 γνωστοποιηθέντος σχεδίου συγχώνευσης :
• Το σύνολο της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας όπως απεικονίζεται στον
ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/6/2001, θα μεταφερθεί ως στοιχεία Ισολογισμού στην
απορροφούσα εταιρεία.
• Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούμενη λύεται χωρίς να επακολουθήσει
η εκκαθάριση της και οι μετοχές της ακυρώνονται.
• Η απορροφούσα δεν θα εκδώσει νέες μετοχές κατά το ποσοστό της συμμετοχής της
(20,1%) στο μετοχικό κεφάλαιο (μ.κ.) της απορροφούμενης, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων
μετοχών κατά το παραπάνω ποσοστό αποσβέννυται λόγω συγχύσεως σύμφωνα με το
ν.2190/20. Οι εν λόγω μετοχές με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν.
• Ο αριθμός των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούσας θα παραμείνει
σταθερός.
• Η ονομαστική αξία της μετοχής της απορροφούσας να καθοριστεί ίση με το ισότιμο των
0,33 Ευρώ ή 112,4775 δρχ. και ως εκ τούτου το μ. κ. αυτής θα αυξηθεί περαιτέρω κατά
1.214.422.157 δρχ. με κεφαλαιοποίηση του αντίστοιχου ποσού εκ του υπολοίπου των κερδών
εις νέον της χρήσης 1/4/2000 - 31/3/2001.
• Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούμενης προς τις μετοχές που θα λάβουν οι
μέτοχοι αυτής από την απορροφούσα, ορίστηκε σε 1 μετοχή προς 1,06 μετοχές της
απορροφούσας.
• Το μ.κ. της απορροφούσας, μετά τη συγχώνευση, θα αυξηθεί κατά το ποσό των
858.912.100 δρχ. (δηλ. 1.075.000.000 δρχ. μείον 216.087.900δρχ.) και θα ανέλθει στο ποσό
των δρχ. 59.879.878.858 διαιρούμενο σε 534.126.396 κοινές ονομαστικές μετοχές. Μετά δε
την κεφαλαιοποίηση των κερδών, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης θα ανέλθει
τελικά σε 61.094.301.015 δρχ. και θα διαιρείται σε 534.314.000 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 112,4475 δρχ. η κάθε μία.
• Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας που να έχουν ειδικά δικαιώματα,
ούτε επίσης κάτοχοι άλλων τίτλων εκτός από μετοχές.
• Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Δ.Σ. και τους τακτικούς ελεγκτές των
συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των
γενικών συνελεύσεων, ούτε παραχωρούνται από την σκοπούμενη συγχώνευση.
• Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιρειών, δεν θα επέλθει καμία μεταβολή
στο Δ.Σ. της ΠΑΝΑΦΟΝ εκ του λόγου αυτού.
Η μετοχική σύνθεση της απορροφούσας εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα
είναι η ακόλουθη: η εταιρεία Vodafone/Data Holdings με ποσοστό 51,88%, η εταιρεία France
Telecom με ποσοστό 10,85%, η εταιρεία Ιντρακόμ Α.Ε. με ποσοστό 9,43%, η Οικογ.Λινάρδου
με ποσοστό 0,06%, ο Μακρίδης με ποσοστό 0,01%, ο Harewood με ποσοστό 0,46%, ο
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Λ.Κορασίδης με ποσοστό 0,61%, ο Μπέλλος με ποσοστό 0,12%, η εταιρεία Ράδιο Κορασίδης
Α.Ε. με ποσοστό 0,09%, ο Κατοπόδης με ποσοστό 0,09%, Gruyters με ποσοστό 0,09%, το
επενδυτικό κοινό της NEXTNET με ποσοστό 0,16% και το επενδυτικό κοινό της ΠΑΝΑΦΟΝ
με ποσοστό 26,15%.
Γ) Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους,
λόγω των χαρακτηριστικών, της τιμής και της σκοπούμενης χρήσης τους.
Οι συμμετέχουσες στη συγχώνευση εταιρίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της
κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα:
α) η ΠΑΝΑΦΟΝ παρέχει στο καταναλωτικό κοινό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας απευθείας
αλλά και μέσω εμπορικών συνεργατών,
β) η NEXTNET αποτελεί έναν από τους Εμπορικούς της Συνεργάτες.
Οι συγχωνευόμενες εταιρείες ασχολούνται και με την εμπορία εξοπλισμού κινητής
τηλεφωνίας.
Βάσει των ανωτέρω, στην κρινόμενη συγκέντρωση η σχετική αγορά αφορά στην διανομή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εμπορίας εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας ως απαραίτητου
μέσου για την παροχή αυτών (βλ. και σχετ. αποφάσεις ΕΑ 106/98, 2/11/98 και 180/ΙΙΙ/2001).
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες
ανταγωνισμού.
Ως σχετική γεωγραφική αγορά, στην κρινόμενη υπόθεση λαμβάνεται το σύνολο της
Ελληνικής Επικράτειας.
Δ). Στην Ελλάδα λειτουργούν τρία (3) δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, των εταιρειών
ΠΑΝΑΦΟΝ, TELESTET και CosmOTE (θυγατρική του ΟΤΕ).
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την σχετική άδεια που τους χορηγήθηκε,
δύνανται να προωθούν τις υπηρεσίες τους στο κοινό της χώρας, απευθείας ή μέσω
αντιπροσώπων, πωλητών, προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες, ανεξάρτητων μεταπωλητών ή
συνδυασμό των παραπάνω προσώπων.
Όσον αφορά στις συνθήκες της ζήτησης και της προσφοράς στην υπό κρίση αγορά προέκυψαν
τα ακόλουθα:
Με βάση τα στοιχεία του φακέλου, που αφορούν στον ακριβή αριθμό των ενεργών
συνδρομητών, που είναι εγγεγραμμένοι στα δίκτυα των εταιρειών ΠΑΝΑΦΟΝ, TELESTET
και CosmOTE, το έτος 2000, τα μερίδια των εν λόγω εταιρειών έχουν ως ακολούθως:
Η ΠΑΝΑΦΟΝ με αριθμό συνδρομητών […] ποσοστό [άνω του 30%] , η CosmOTE με
αριθμό συνδρομητών […] ποσοστό [άνω του 30%], η TELESTET με αριθμό συνδρομητών
[…]ποσοστό [άνω του 25%].
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Στην αγορά αυτή, η ΠΑΝΑΦΟΝ δραστηριοποιείται άμεσα και έμμεσα μέσω των Εμπορικών
Συνεργατών της και συγκεκριμένα εκτός της απορροφούμενης εταιρείας, και μέσω των
εταιρειών MOBITEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΕ
και ΒΙΑΦΟΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Οι πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων (τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού)
γίνονται από τη NEXTNET είτε απευθείας στον τελικό καταναλωτή, είτε μέσω dealers, οι
οποίοι εγγράφουν νέους συνδρομητές, προκειμένου η NEXTNET να τους παράσχει
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και επιπλέον πωλούν συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Οι σημαντικότεροι dealers της NEXTNET είναι οι εταιρείες: α) ΡΑΚ ΕΕΑΕ, β)
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ, γ) CITISHOP, δ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ και ε) ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η TELESTET αντίθετα παρέχει κυρίως απευθείας τις τηλεπικοινωνιακές της υπηρεσίες στο
κοινό, τιμολογεί, εισπράττει και διαχειρίζεται η ίδια τους λογαριασμούς των συνδρομητών της
ενώ παράλληλα συνεργάζεται, εκτός άλλων, και με τις εταιρείες LANTEC, DACOS,
THANCO (CLEVERNET), ΒΑΣΙΛΗΑΣ, οι οποίες διαθέτουν και δικούς τους αντιπροσώπους.
Η CosmOTE, για την προώθηση των πωλήσεων της, δραστηριοποιείται άμεσα και έμμεσα,
εκτός άλλων, και μέσω των εταιρειών ALTCOM, SPACEPHONE, SANYO, DAIKIN.
Τα μερίδια αγοράς των εμπορικών συνεργατών της ΠΑΝΑΦΟΝ στο σύνολο της κινητής
τηλεφωνίας καθώς και στο σύνολο του δικτύου της ΠΑΝΑΦΟΝ κατά το έτος 2000 έχουν ως
ακολούθως:
Η MOBITEL στο σύνολο της αγοράς […]% και στο δίκτυο […]%.Η VIAFON στο σύνολο
της αγοράς […]% και στο δίκτυο […]%. Η ΝΕΧΤΝΕΤ στο σύνολο της αγοράς […]% και
στο δίκτυο […]%. Η CITICOM (συγχωνεύθηκε με ΝΕΧΤΝΕΤ το 2001) στο σύνολο της
αγοράς […]% και στο δίκτυο […]%. Η ΠΑΝΑΦΟΝ Εμπορική (συγχωνεύθηκε με
ΠΑΝΑΦΟΝ το 2001) στο σύνολο της αγοράς […]% και στο δίκτυο […]%. Η UNIFON
(συγχωνεύθηκε με ΠΑΝΑΦΟΝ το 2001) στο σύνολο της αγοράς […]% και στο δίκτυο της
ΠΑΝΑΦΟΝ […]%.
Στην αγορά εμπορίας εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, δραστηριοποιούνται πολλές μεγάλες
εταιρείες μεταξύ των οποίων οι ERICSSON, SIEMENS, MOTOROLA, SANYO, ΦΙΛΙΠΣ
κ.αλ. καθώς και ανεξάρτητοι μεταπωλητές, τα μερίδια αγοράς των οποίων δεν μπορούν να
εκτιμηθούν με ασφάλεια, είναι όμως πολύ μικρού μεγέθους.
Η αγορά της κινητής τηλεφωνίας στην χώρα μας είναι πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενη. Ο
συνολικός αριθμός συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 6.000.000 (περίπου) το 2000.
Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των συνδρομητών υποδηλώνει ότι, η κινητή τηλεφωνία
παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα που δεν είναι σε θέση να προσφέρει η συμβατική.
Επειδή όμως ανάπτυξη της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας δεν σημαίνει μόνο αριθμητική
αύξηση των συνδρομητών, αλλά και, περαιτέρω, τεχνολογική εξέλιξη των δικτύων, επέκτασή
τους και παροχή νέων υπηρεσιών, η ΠΑΝΑΦΟΝ, TELESTET και CosmOTE βελτιώνουν
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συνεχώς το τηλεπικοινωνιακό τους δίκτυο και την ποιότητα και ποικιλία των παρεχομένων
υπηρεσιών τους.
Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη στην κινητή τηλεφωνία είναι η ανάπτυξη των δορυφορικών
συστημάτων κινητής τηλεφωνίας. Οι εταιρείες δικτύου, συνεργαζόμενες η κάθε μία με ένα
σύστημα δορυφορικής κινητής επικοινωνίας, θα είναι σε θέση, ως το τέλος περίπου του
τρέχοντος έτους, να προσφέρουν στους συνδρομητές τους τη δυνατότητα της απρόσκοπτης και
ποιοτικής επικοινωνίας σε περιοχές, όπου η κάλυψη των επίγειων δικτύων παρουσιάζει
προβλήματα και μέσω οποιουδήποτε δικτύου σταθερής ή κινητής επίγειας τηλεφωνίας.
Παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας θεωρούνται
η γεωγραφική κάλυψη, η ποιότητα του δικτύου και η ποικιλία των παρεχομένων υπηρεσιών, οι
τιμές των συσκευών και η τεχνολογική τους εξέλιξη, το εμπορικό δίκτυο, η διαφήμιση και
τέλος η τιμολογιακή πολιτική.
Στον κλάδο κινητής τηλεφωνίας ανταγωνισμός υφίσταται κυρίως μεταξύ των εταιριών που
κατέχουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των δικτύων μέσω των οποίων αναπτύσσονται
και προσφέρονται οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Ο ανταγωνισμός που
υφίσταται μεταξύ των εμπορικών τους συνεργατών, που οι ίδιες επιλέγουν, για την προώθηση
των υπηρεσιών τους, περιορίζεται στην καλύτερη εξυπηρέτηση του ήδη / ή υποψήφιου
συνδρομητή, σε κάποιες ευνοϊκές παροχές προς αυτόν, όπως π.χ. δωρεάν συσκευή, σύνδεση
κλπ., στην τεχνογνωσία και στο υφιστάμενο εμπορικό τους δίκτυο.
Ε). Η εν λόγω αγορά είναι μία αγορά ανοικτή και δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια που να
αποτρέπουν την είσοδο σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που να επιθυμεί να
δραστηριοποιηθεί ως εμπορικός συνεργάτης κάποιας εταιρίας, που κατέχει δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας. Τα τιθέμενα από τις εταιρίες δικτύου κριτήρια εισόδου για τους συνεργάτες τους,
δηλαδή φερεγγυότητα, οικονομική ισχύ κ.λ.π. δεν κρίνεται ότι δύνανται να προκαλέσουν τον
αποκλεισμό της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην υπό εξέταση αγορά.
Με βάση τα ανωτέρω, η από 20.7.2001 συμφωνηθείσα πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση
της εταιρείας NEXTNET από την εταιρεία ΠΑΝΑΦΟΝ, αφορά μετατροπή του ελέγχου της
πρώτης από κοινό σε αποκλειστικό και συνιστά συγκέντρωση εμπίπτουσα στις διατάξεις του
αρ. 4επ. του ν.703/77, όπως ισχύει.
Εξάλλου, η κρινόμενη συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση,
δεδομένου ότι πληρούται η μια τουλάχιστον των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, αυτή του
κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών για το
έτος 2000 υπερβαίνει κατά πολύ τα 150.000.000 Eυρώ (1.022.562.741 Eυρώ), ενώ ο κύκλος
εργασιών της κάθε μιας χωριστά στην εθνική αγορά υπερβαίνει κατά πολύ τα 15.000.000
Eυρώ ( […]Eυρώ η ΠΑΝΑΦΟΝ και […]Eυρώ η NEXTNET).
Συνεπώς, οι συγχωνευόμενες εταιρείες είχαν υποχρέωση γνωστοποίησης της συγκέντρωσης
και το έπραξαν εμπρόθεσμα.
Η κρινόμενη συγκέντρωση δεν πρόκειται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην
εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των άνω προϊόντων ή
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υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με την δημιουργία δεσπόζουσας θέσης ή ενίσχυσης τέτοιας,
αφού στην αγορά κινητής τηλεφωνίας ο πραγματικός ανταγωνισμός, όπως αναφέρθηκε,
υφίσταται ουσιαστικά μεταξύ των εταιρειών που κατέχουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Οι
δε εταιρίες που δραστηριοποιούνται ως εμπορικοί συνεργάτες αποτελούν οιονεί μέρος του
δικτύου των εταιρειών αυτών. Το γεγονός δε ότι η ΠΑΝΑΦΟΝ απορροφά την εταιρία
ΝΕΧΤΝΕΤ, δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστική θέση των λοιπών εμπορικών συνεργατών
της, δεδομένου ότι όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες οι ως άνω εμπορικοί συνεργάτες
ενεργούν ως πράκτορες της ΠΑΝΑΦΟΝ, η οποία καθορίζει τις τιμές των υπηρεσιών, όπως
άλλωστε έπραττε και μέχρι τώρα. Επομένως δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση (άρθρο 4 παρ. 1γ
Ν.703/77), για να απαγορευθεί η εξεταζόμενη συγκέντρωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται, ότι η από 3.8.2001 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί,
δυνάμει του από 20.7.2001 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, με απορρόφηση της εταιρίας
ΝΕΧΤΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
–
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΝΤΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από την εταιρία ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό
στις επιμέρους σχετικές αγορές, τις οποίες αφορά και δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσής της
σύμφωνα με το νόμο.
Η απόφαση εκδόθηκε την 19η Νοεμβρίου 2001
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7
του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’361/4.4.2001).
Ο Συντάξας την Απόφαση

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Δεληγιαννάκης

Δημήτρης Τζουγανάτος

Η Γραμματέας
Αικατερίνη Τριβέλη

