ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 174 / III / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την
9η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Ηλίας Βλάσσης
Νικόλαος Καραμητσάνης, κωλυομένου του τακτικού κ. ΘεόδωρουΔεληγιαννάκη
Παναγιώτης Μαντζουράνης
Αντώνης Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, κωλυομένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου,
Ιωάννης Κατσουλάκος,
Νικόλαος Βέττας
Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της τακτικής κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου
Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω κωλύματος.
Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων
PERSTORP GmBH και DEGUSSA-HULS AG, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως
ισχύει.
Στην συνεδρίαση παρέστη η υπόχρεη προς γνωστοποίηση αποκτούσα εταιρία PERSTORP GmBH,
δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων κ. Εμμανουήλ Μαστρομανώλη και κας Έμμα Αντωνιάδου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας της Επιτροπής,
Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε την γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε α) να μην
απαγορευθεί η υπό κρίση συγκέντρωση και β) να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 10.000.000 δρχ στην
υπόχρεη προς γνωστοποίηση της συγκέντρωσης εταιρία PERSTORP GmBH για την παράβαση του
άρθρου 4ε παρ.1. του ν.703/77, όπως ισχύει. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι
δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις της εταιρίας PERSTORP GmBH, απάντησαν σε
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την έγκριση της
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσμία έως την 15η
Νοεμβρίου 2000 στην γνωστοποιούσα εταιρία για την κατάθεση υπομνήματος.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 23η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά
την οποία, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας, τις
απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της γνωστοποιούσας
εταιρίας PERSTORP GmBH κατά την συζήτηση της υπόθεσης,
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Την 12 Απριλίου 2000 η εταιρία PERSTORP GmBH (εφεξής PERSTORP) γνωστοποίησε στην
Υπηρεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 όπως ισχύει, την
απόκτηση του επιχειρηματικού κλάδου και των στοιχείων ενεργητικού (στο εξής Μεταβιβαζόμενα
Περιουσιακά Στοιχεία) της εταιρίας DEGUSSA-HULS AG (εφεξής DEGUSSA), τα οποία αφορούν
στην παραγωγή, πώληση, και διανομή ειδικών χημικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, την 29 Μαρτίου 2000, υπεγράφη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης στην εταιρία
PERSTORP των Μεταβιβαζόμενων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρίας DEGUSSA (στο εξής
Σύμβαση) μεταξύ των ανωτέρω εταιριών, στην οποία, εκτός των άλλων, προβλέπεται ότι τα ως άνω
Περιουσιακά Στοιχεία που αφορούν την μεταβιβαζόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα είναι: α) τα
σχετικά πάγια στοιχεία του ενεργητικού, β) τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού, γ) τα αποθέματα
(πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα κ.λ.π), δ) οι εκκρεμείς παραγγελίες, ε) όλες οι συμβάσεις με αξία
μεγαλύτερη των 10.000 γερμανικών μάρκων ετησίως, στ) τα ακίνητα του εργοστασίου της
επιχειρηματικής μονάδας στο Bruchhausen της Γερμανίας, ζ) οι σχέσεις εξαρτημένης εργασίας του
προσωπικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης, η ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί
επτά ημέρες μετά την πλήρωση ορισμένων, τιθέμενων στην σύμβαση, αναβλητικών αιρέσεων (άρθρο
15 παρ.1) και σε ημερομηνία όχι προγενέστερη της 1ης Ιουνίου 2000.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1, εκτός των άλλων, η Σύμβαση τελεί
υπό την έγκριση των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού της Γερμανίας (η οποία έχει ήδη παράσχει την
έγκρισή της) και της Ιρλανδίας.
Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της Σύμβασης, σε περίπτωση που μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας δεν έχει
εγκρίνει την εν λόγω συγκέντρωση, η ολοκλήρωση αυτής δεν θα καλύπτει τα υλικά ή άϋλα αγαθά που
βρίσκονται στην Ελλάδα και συνδέονται με την επιχείρηση Πενταερυθρυτόλης, ενώ δεν θα
μεταβιβαστεί ούτε θα εκχωρηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή ωφέλεια από τις συμβατικές σχέσεις στην
Ελλάδα, έως ότου και υπό τον όρο ότι θα κοινοποιηθεί η επίσημη απόφασή της.
Η εταιρία PERSTORP εδρεύει στο Burstadt της Γερμανίας και ελέγχεται πλήρως από την Σουηδική
εταιρία PERSTORP ΑΒ, η οποία αποτελεί και την μητρική εταιρία του ομίλου PERSTORP, με
θυγατρικές εταιρίες στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, στις Η.Π.Α., Κίνα, Ιαπωνία και αλλού.
Ο όμιλος PERSTORP δραστηριοποιείται διεθνώς στα Χημικά,
Επιφανειών.

στα Δάπεδα, και στα Μέταλλα

Ειδικότερα, ο κλάδος των χημικών αφορά στην παραγωγή και διανομή ειδικών χημικών προϊόντων,
όπως πολυαλκοόλης, χημικών για την βιομηχανία κατασκευών και σύνθετης επεξεργασμένης ρητίνης.
Η εταιρία PERSTORP διανέμει προϊόντα πολυαλκοόλης στην Ελλάδα, μέσω της αντιπροσώπου
εταιρίας «Χημικά Σ. Ανδριανός», με κυριότερους πελάτες τις εταιρίες Ιnterchem Hellas (ποσοστό
59% επί των πωλήσεων στην Ελλάδα), Vianova Resins Ltd (13%), Aδελφοί Παπαδημητρακόπουλοι
(13%) κλπ.
Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου για το οικονομικό έτος 1999 ανήλθε στο ποσό των
1.104.000.000
Ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών στην Ελληνική αγορά κατά δήλωση της
γνωστοποιούσας εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 1.000.000 Ευρώ.

3
Η εταιρία DEGUSSA εδρεύει στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας και δραστηριοποιείται διεθνώς στον
τομέα ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης καθαρών χημικών ουσιών και πολύτιμων μετάλλων.
Τα Μεταβιβαζόμενα Περιουσιακά Στοιχεία αυτής συνιστούν την επιχειρηματική μονάδα του ομίλου
DEGUSSA, που ασχολείται με την παραγωγή και διανομή ορισμένων χημικών προϊόντων
(Πολυαλκοολών) και συγκεκριμένα
Πενταερυθρυτόλης (Penta), υπο-προϊόντων
ΔιΠενταερυθρυτόλης, Ασβεστιούχας Φόρμουλας (μυρμηκικό ασβέστιο) και Φορμαλδεϋδης.
Η εν λόγω εταιρία διανέμει προϊόντα Πενταερυθρυτόλης στην Ελλάδα μέσω της αντιπροσώπου
εταιρίας «Δ. Α.ΔΕΛΗΣ Α.Ε» και οι κυριότεροι πελάτες της είναι οι εταιρίες Ιnterchem Hellas,
Vianova Resins Ltd και Aδελφοί Παπαδημητρακόπουλοι.
Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου για το οικονομικό έτος Οκτ. 1998/Σεπτ.1999 ανήλθε στο
ποσό των 10.000.000.000 Ευρώ (από τα οποία τα 29.000.000
Ευρώ αντιστοιχούν στα
Μεταβιβαζόμενα Περιουσιακά Στοιχεία), ενώ ο κύκλος εργασιών στην Ελληνική αγορά, κατά
δήλωση της γνωστοποιούσας εταιρίας, ανήλθε στο ποσό των 350.000 Ευρώ ή 114.014.250 δρχ.
Η σχετική αγορά των προϊόντων η υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο αυτών, που θεωρούνται από
τον καταναλωτή εναλλάξιμα η δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των
χαρακτηριστικών, των τιμών και της σκοπούμενης χρήσης τους.
Στην παρούσα υπόθεση, οι συμμετέχουσες εταιρίες διαθέτουν -μέσω αντιπροσώπων- στη χώρα μας τα
παρακάτω είδη πολυαλκοολών: Η μεν DEGUSSA την Πενταερυθρυτόλη (Penta), η δε PERSTORP
την Πενταερυθρυτόλη, την Tριμαιθυλενική Προπαϊνη (TMP), την Νεοπεντυλική Γλυκόλη (NPG), την
Τριμεθυλοπροπανεδιόλ αιθέρα (TMPDE), POLYO-TX - υποπροϊόν της Penta).
Οι πολυαλκοόλες αποτελούν στοιχεία με συγκεκριμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες, που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή διαμορφωτών επιφανείας (όπως συνθετικών ρητινών, αλκυδικών
ρητινών, πολυεστέρων κλπ), οι οποίοι συνιστούν ένα από τα τέσσερα βασικά συστατικά στην
παρασκευή χρωμάτων βαφής και άλλων προϊόντων επικάλυψης, συνδετικής ύλης σε υγρή μορφή,
πλαστικών υλικών και λιπαντικών.
Οι πολυαλκοόλες που παράγονται από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες είναι το
αποτέλεσμα χημικής αντίδρασης ή ψύξης δύο αλδεϋδών (φορμαλδεϋδη με ακεταλδεϋδη ή νβουταλδεϋδη κλπ.) με αλκαλικό καταλύτη (νάτριο ή υδροξείδιο του ασβεστίου). Όμως υπάρχουν και
άλλοι τρόποι παραγωγής τους όπως, για παράδειγμα, με την οξείδωση αυθυλενίου και προπυλενίου σε
οξείδια, τα οποία στην συνέχεια ηλεκτρολύονται με νερό (παραγωγή γλυκόλης).
Επίσης και οι παραγωγοί διαμορφωτών επιφανείας (οι αγοραστές των πολυαλκοολών), έχουν την
ευχέρεια να υποκαταστήσουν ή να αναμείξουν διάφορες πολυαλκοόλες μεταξύ τους, ώστε να
παρασκευάσουν το ίδιο τελικό προϊόν. Οι ίδιοι οι παραγωγοί πολυαλκοολών συχνά παρέχουν τεχνικές
πληροφορίες, σχετικά με την δυνατότητα υποκατάστασης τους.
Έτσι, η Πενταερυθρυτόλη μπορεί να υποκατασταθεί από την Νεοπεντυλική Γλυκόλη, την
Τριμεθυλοπροπαϊνη καθώς και από άλλους τύπους πολυαλκοόλης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως
πρώτη ύλη για την παρασκευή διαμορφωτών επιφανείας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλα
χημικά συστατικά, εκτός από τις πολυαλκοόλες (όπως τα παράγωγα του ακρυλικού οξέως).
Με βάση τα ανωτέρω, η σχετική αγορά στην υπό κρίση υπόθεση είναι αυτή των πολυαλκοολών εν
γένει, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή διαμορφωτών επιφανείας, οι οποίοι με την σειρά τους
αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την παραγωγή χρωμάτων βαφής και άλλων προϊόντων
επικάλυψης.
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Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
πωλούν τα σχετικά προϊόντα, υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται αυτή του συνόλου της ελληνικής επικράτειας.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παραγωγικές μονάδες πολυαλκοολών και ως εκ τούτου τα εν λόγω
προϊόντα είναι εξ ολοκλήρου εισαγόμενα.
Οι πωλήσεις και γενικότερα η προώθηση αυτών στην χώρα μας διενεργείται από αντιπροσώπους με
προμήθεια, η δε μεταφορά και παράδοσή τους γίνεται απευθείας από τα εργοστάσια των παραγωγών
στους πελάτες. Το κόστος μεταφοράς είναι σχετικά μικρό και η πρόσθετη επιβάρυνση στην τιμή του
προϊόντος ανέρχεται σε 3%-6% της συνολικής αξίας του. Το γεγονός ότι οι πολυαλκοόλες
χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και ανθεκτικότητα διευκολύνει την μεταφορά και αποθήκευση
τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, υφίσταται έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των κυριοτέρων παραγωγών
πολυαλκοολών.
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται -μέσω αντιπροσώπων / διανομέων- περίπου 12 αλλοδαπές
εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε περιορισμένο αριθμό βιομηχανιών.
Οι κυριότερες αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν παρουσία στην χώρα μας, εκτός από τις συμμετέχουσες,
είναι οι: Celanese Chemicals (Ιταλία), Pollioli (Ιταλία), Helm A.G. (Γερμανία), Transol Chemicals
(Ολλανδία), Metal Frax (Ρωσία), Chemko (Σλοβακία).
Στη Ελλάδα, η αγορά των πολυαλκοολών γενικά χαρακτηρίζεται από ωριμότητα και κατά το έτος
1999 το συνολικό μέγεθος της, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες εταιρίες, ανήλθε σε 4.423 τόννους
συνολικής αξίας 5,2 εκατ. περίπου Ευρώ. Οι όμιλοι PERSTORP και DEGUSSA, κατά δήλωση τους,
διέθεσαν στην Ελληνική αγορά, στο ίδιο χρονικό διάστημα, 1.421 τόννους (PERSTORP 980 και
DEGUSSA 441 τόννους) και με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης εκτιμούν ότι θα κατέχουν
μερίδιο ύψους 36%, κατά προσέγγιση.
Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία υπέβαλε ο αντιπρόσωπος της αποκτώσας εταιρίας, τα μερίδια αγοράς
που κατ’ εκτίμηση διαθέτουν οι εν λόγω εταιρίες, καθώς και οι ανταγωνιστές τους (παραγωγοί που
δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα και προμηθεύουν διάφορους πελάτες στην Ελλάδα),
έχουν ως εξής: PERSTORP 20%, DEGUSSA 16%, CELANESE CHEMICALS 18%, POLLIOLI
14%, BAYER 5%, POLIALCO 5%, HELM AG 10%, TRANSOL CHEMICALS 10%.
Λόγω της ελάχιστης διαφοροποίησης των προϊόντων αλλά και της ευχέρειας υποκατάστασης τους, οι
αγοραστές πολυαλκοολών διαθέτουν πολλαπλές εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Επιπρόσθετα, δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί ή άλλα εμπόδια για την είσοδο επιχειρήσεων στον κλάδο της
εμπορίας των πολυαλκοολών, ενώ δεν τίθενται εμπόδια πρόσβασης στις πηγές εφοδιασμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, εδαφ. β. του ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται
όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία ή περισσότερες επιχειρήσεις,
αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων άλλων
επιχειρήσεων.
Στη συγκεκριμένη υπόθεση, με την συμφωνία εξαγοράς τμήματος της εταιρίας DEGUSSA από την
εταιρία PERSTORP, που αφορά στην δραστηριότητα ειδικών χημικών προϊόντων, αποκτάται ο
πλήρης έλεγχος του εν λόγω τμήματος από την τελευταία και συνεπώς δημιουργείται συγκέντρωση
επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθ. 4 παρ.2 β, που εμπίπτει στις σχετικές ρυθμίσεις ως άνω
νόμου.
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Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του νόμου 703/77, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από την σύναψη της
συμφωνίας ή την δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που
εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχειρήσεως, όταν:
α) με την συγκέντρωση αποκτάται ή αυξάνεται μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή των υπηρεσιών, που
αφορά ή συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, 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 ομοειδή από τον καταναλωτή 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) Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις
πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων
(15.000.000) Ευρώ.
Η εν λόγω συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ. 4β παρ 1, του ν. 703/77, δεδομένου ότι καλύπτεται τουλάχιστον η μία εκ των
προϋποθέσεων που ορίζει ο ως άνω νόμος και συγκεκριμένα αυτή του μεριδίου αγοράς.
Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι η εταιρία PERSTORP, που αποκτά τον έλεγχο του τμήματος παρασκευής
χημικών προϊόντων του ομίλου DEGUSSA, είχε υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4β, στην οποία προχώρησε εμπρόθεσμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, 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 σημαντικό σε
συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση
δεσπόζουσας θέσης.
Σε ότι αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού στη σχετική αγορά προϊόντων, όπως οριοθετήθηκαν
παραπάνω και σε απάντηση του ερωτήματος εάν η εν λόγω συγκέντρωση μπορεί να περιορίσει
σημαντικά τον ανταγωνισμό στην σχετική αγορά, προέκυψαν τα παρακάτω:
Με την ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς, οι συμμετέχουσες εταιρίες συγκεντρώνουν μερίδιο της
τάξης του 35%-36% στη σχετική αγορά των πολυαλκοολών, στην οποία δραστηριοποιούνται, μέσω
αντιπροσώπων, αρκετοί ισχυροί όμιλοι με διεθνή παρουσία. Ως εκ τούτου και με βάση την ανάλυση
της αγοράς, όπως εκτίθεται παραπάνω υπό στοιχείο 6, εκτιμάται ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν θα
έχει ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά των πολυαλκοολών.
Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 δ’ του ν. 703/1977, η απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία διαπιστώνεται ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν
μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, καλύπτει, επίσης, τους περιορισμούς που
συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτήν.
Τέτοιες παρεπόμενες ρήτρες είναι συνήθεις στις συγκεντρώσεις και αποβλέπουν στην κατοχύρωση
του αγοραστή ότι, αποκτώντας μία επιχείρηση, για την οποία κατέβαλε το συμφωνημένο τίμημα, θα
συγκρατήσει την εκχωρούμενη πελατεία και θα αξιοποιήσει την εκχωρούμενη τεχνογνωσία. Στην υπό
κρίση συγκέντρωση, οι ανωτέρω περιορισμοί κρίνονται αναγκαίοι για τη διασφάλιση της επένδυσης
της εξαγοράζουσας και ισχύουν για εύλογο χρονικό διάστημα 3 ετών.
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Εκτός των ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 1 του νόμου 703/77, «με την επιφύλαξη των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η πραγματοποίηση της συγκέντρωσης
μέχρι της έκδοσης μιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4δ παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6
και 7……Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
επιβάλλει στους κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4β υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο
ύψους τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000 δρχ.) το οποίο δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις
εκατό (15%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ".
Η υπόχρεη προς γνωστοποίηση της συγκέντρωσης εταιρία PERSTORP, παρά το γεγονός ότι ήταν σε
γνώση των παραπάνω διατάξεων, πραγματοποίησε την συγκέντρωση, πριν λάβει την έγκριση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως προκύπτει από την από 29 Μαρτίου 2000 Σύμβαση Πώλησης
(Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης όχι προγενέστερη της 1 Ιουνίου του 2000), κατά
παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/77.
Στην υπό κρίση υπόθεση, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της υπόχρεης εταιρίας PERSTORP, με το
υπ’αριθ. 1685/28.8.2000 έγγραφο του, το οποίο κατέθεσε στην Υπηρεσία της Επιτροπής, ομολογεί ότι
τα συμβαλλόμενα μέρη, μετά τις εγκριτικές αποφάσεις που έλαβαν από τις αρχές ανταγωνισμού της
Γερμανίας και Ιρλανδίας, αντιμετώπισαν την αδήριτη ανάγκη ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης εκ
του γεγονότος ότι, οι ανταγωνιστές τους θα μπορούσαν να επωφεληθούν αθέμιτα της καθυστέρησης
και αβεβαιότητας που προκαλούσε η μη ολοκλήρωση, διαταράσσοντας τις σχέσεις τους με το
προσωπικό, τους πελάτες τους και τους προμηθευτές τους, ενώ το κόστος τους θα αυξανόταν, λόγω
μη συντονισμένης παρακολούθησης των οικονομικών τους συναλλαγών.
Για το λόγο αυτό αποφάσισαν την μερική υλοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης, αναβάλλοντας,
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, την ολοκλήρωσή της κατά το μέρος που αφορά στην ελληνική
αγορά.
Ωστόσο, παρά τους ως άνω ισχυρισμούς περί μερικής υλοποίησης και εξαίρεσης της Ελληνικής
αγοράς, είναι σαφές ότι η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε πλήρως, αφού με την υλοποίηση της
σύμβασης, η εταιρία PERSTORP απέκτησε τον έλεγχο των "Μεταβιβαζόμενων Περιουσιακών
Στοιχείων" της εταιρίας DEGUSSA, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2, εδαφ. β, του ν. 703/77. Η
απόκτηση του ελέγχου έδωσε την δυνατότητα στην εταιρία PERSTORP να εφαρμόζει την εμπορική
πολιτική που επιθυμεί (κατανομή προμηθειών, τιμές κλπ.) και στους αντιπροσώπους της DEGUSSA
στην Ελλάδα, δυνατότητα η οποία δεν αναιρείται από την προαναφερθείσα ρήτρα της Σύμβασης περί
δήθεν εξαίρεσης της Ελληνικής αγοράς. Εξάλλου, η απαγόρευση του άρθρου 4ε παρ.1 δεν αίρεται εκ
του γεγονότος ότι η εν λόγω συγκέντρωση έλαβε χώρα στην αλλοδαπή, κατά την ρητή προς τούτο
διάταξη του άρθρου 32 του ως άνω νόμου, που ορίζει ότι οι διατάξεις του Ν. 703/77 εφαρμόζονται
μεταξύ άλλων και επί συγκεντρώσεως επιχειρήσεων που πραγματοποιείται στην αλλοδαπή, όπου και
η εγκατάσταση αυτών, εφόσον η συντελούμενη συγκέντρωση επενεργεί ή είναι δυνατό να
επενεργήσει και στην ημεδαπή, πράγμα το οποίο και συμβαίνει εν προκειμένω, δεδομένου ότι οι
συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, μέσω αντιπροσώπων, στην χώρα
μας.
Στην σχετική πράξη της ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης η εξαγοράζουσα εταιρία προέβη υπαιτίως,
αφού γνώριζε ότι το παράνομο αποτέλεσμα, δηλαδή η παραβίαση της διάταξης του άρθρου 4ε παρ.1,
θα επέλθει σαν αναγκαία συνέπεια της πράξεως ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης και μολαταύτα
προέβη σε αυτήν, για τους δικούς της υποκειμενικούς λόγους, αποδεχόμενη το αποτέλεσμα.
Συνεπώς, με βάση τα προαναφερθέντα και λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο εργασιών που
πραγματοποιεί στην εθνική αγορά η γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση επιχείρηση, πρέπει να επιβληθεί
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πρόστιμο στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία PERSTORP, για υπαίτια παράβαση του άρθρου
4ε παρ.1, ύψους 10.000.000 δρχ, το οποίο αποτελεί και το ελάχιστο τιθέμενο από τον νόμο, σύμφωνα
με το άρθρο 4ε παρ. 1 ν. 703/77.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
1. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για να απαγορευθεί η από 14 Απριλίου 2000
γνωστοποιηθείσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως
ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την πώληση και μεταβίβαση στην
εταιρία PERSTORP GmBH του επιχειρηματικού κλάδου και των στοιχείων ενεργητικού της εταιρίας
DEGUSSA-HULS AG.
2. Αποφασίζει την επιβολή προστίμου ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών στην εταιρία
PERSTORP GmbH για πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, κατά παράβαση του άρθρου 4ε
παρ. 1 ν. 703/77.
Η απόφαση εκδόθηκε την 22α Δεκεμβρίου 2000.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
Ο Συντάκτης της Απόφασης
Δημήτρης Τζουγανάτος
Αντώνιος Μέγγουλης
Η Γραμματέας

Αικατερίνη Τριβέλη

