ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 168 / IIΙ / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την
16η Νοεμβρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Ηλίας Βλάσσης,
Θεόδωρος Δεληγιαννάκης,
Δημόκριτος Άμαλλος, κωλυομένου του τακτικού κ. Παναγιώτη Μαντζουράνη
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,
Λεωνίδας Νικολούζος,
Ιωάννης Κατσουλάκος,
Χαρίσιος Ταγαράς
Νικόλαος Βέττας
Γραμματέας: Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου
Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 20-9-2000 γνωστοποιηθείσας,
σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που θα
πραγματοποιηθεί με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας SMV ACQUISITION
CORPORATION από την εταιρία GENERAL ELECTRIC COMPANY.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι γνωστοποιούσες τη συγκέντρωση εταιρείες (α) GENERAL
ELECTRIC COMPANY, (β) ROITECH INVESTISSEMENTS S.A. και (γ) ORACLE STRATEGIC
PARTNERS LP δια του πληρεξουσίου αυτών δικηγόρου, κ. Ιωάννη Χατζηπροδρόμου.
Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου η οποία
ανέπτυξε την εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε να μην απαγορευθεί η υπό κρίση συγκέντρωση
υπό τον όρο, οι γνωστοποιούσες τη συγκέντρωση εταιρίες να υποχρεωθούν να υποβάλλουν στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού τη σύμβαση εξαγοράς μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή της.
Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του,
απάντησε σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε την
έγκριση της ως άνω συγκέντρωσης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της
Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσε προφορικώς ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος των εταιριών
κατά την συζήτηση της υποθέσεως,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
I. Επειδή, το άρθρο 4 του Ν. 703/1977, όπως ισχύει σήμερα, 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
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συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων του 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 δραστηριότητα 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 σύνδεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μίας
επιχείρησης 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.
ΙΙ. Εξάλλου, το άρθρο 4β του ίδιου νόμου, 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 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 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) Ευρώ (EURO) και δύο τουλάχιστον από τις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των
δεκαπέντε 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 κάθε μία 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.
ΙΙΙ. Περαιτέρω, το άρθρο 4α του αυτού ως άνω νόμου, στη 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 την 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 Ελλάδος, η ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά η θέση των
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή 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
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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.
IV. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου, τις διευκρινίσεις και πληροφορίες
που έδωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ( ο οποίος προσκόμισε και
το από 16-11-2000 ανυπόγραφο σχέδιο σύμβασης εξαγοράς μετοχών) και την εν γένει συζήτηση της
υπό κρίση υπόθεσης, προέκυψαν τα ακόλουθα : στις 20-9-2000 γνωστοποιήθηκε από τις εταιρίες α)
GENERAL ELECTRIC COMPANY β) ROITECH INVESTISSEMENTS S.A. και γ) ORACLE
STRATEGIC PARTNERS LP στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η μελλοντική εξαγορά των μετοχών της
εταιρίας SMV Acquisition Corporation (εφεξής SMV) από την εταιρία GENERAL ELECTRIC
COMPANY.
H εξαγορά αυτή θα πραγματοποιηθεί από την GENERAL ELECTRIC COMPANY μέσω
θυγατρικών του ομίλου GENERAL ELECTRIC COMPANY (εφεξής GE) και συγκεκριμένα δια των
εταιριών του ομίλου GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS (εφεξής GEMS).
Η GΕ εδρεύει στις Η.Π.Α. και δραστηριοποιείται παγκόσμια στο τομέα κατασκευής συσκευών,
μηχανών, αεροσκαφών, παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τηλεοπτικών σταθμών και
προγραμμάτων (NBC), πλαστικών, συστημάτων ενέργειας, μεταφορών, πληροφορικής, ιατρικών
διαγνωστικών μηχανημάτων και βιομηχανικών συστημάτων.
Η GEMS, που αποτελεί το τμήμα εταιριών της GE, που ασχολείται με ιατρικά μηχανήματα,
δραστηριοποιείται παγκοσμίως μέσω θυγατρικών, συνδεομένων εταιριών και διανομέων με την
κατασκευή και διάθεση μηχανημάτων ιατρικής διαγνωστικής απεικόνισης, ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου
εξοπλισμού. H GEMS στην Ελλάδα, όσον αφορά τoν τομέα ιατρικών διαγνωστικών απεικονιστικών
μηχανημάτων, δραστηριοποιείται μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της εταιρίας με την
επωνυμία GE MEDICAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (GEMS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ) καθώς και της
TRANSMETICA Α.Ε., ανεξάρτητου διανομέα της θυγατρικής της εταιρίας, η οποία εξαγοράσθηκε
απότην GEMS.
Η SMV εδρεύει στις Η.Π.Α. και ελέγχεται από την εταιρία Roitech Investissements S.A. και Oracle
SMV, οι οποίες κατέχουν το σύνολο των μετοχών της με ποσοστό 62% και 38% αντίστοιχα. Η
εταιρία Roitech Investissements S.A., ανήκει κατά 100% στην γαλλική εταιρία με την επωνυμία
Roitech S.A., η οποία πρόκειται να συγχωνευθεί με την θυγατρική της εταιρία με απορρόφηση (από
την θυγατρική της). Η SMV δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων πυρηνικής
ιατρικής καθώς και στις απαιτούμενες εφαρμογές λογισμικού και λοιπών αναγκαίων ειδών, όπως
φιλμς, μερών και εξαρτημάτων, ενώ παρέχει και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των ανωτέρω
μηχανημάτων. Η ως άνω εταιρία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη μέσω της θυγατρικής της εταιρίας
SMV International S.A., που εδρεύει στο Παρίσι και έχει ιδρύσει σειρά άμεσων και έμμεσων
θυγατρικών εταιριών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η γεωγραφική περιοχή της νοτίου Αμερικής
καλύπτεται μέσω έμμεσων θυγατρικών, που έχουν ιδρυθεί στην Βραζιλία και την Κολομβία. Οι εν
λόγω εταιρίες αποτελούν τον όμιλο εταιριών SMV και στην συγκέντρωση υπόκειται το σύνολο των
εταιριών του ομίλου SMV.
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Στην Ελλάδα ο όμιλος εταιριών SMV δραστηριοποιείται μέσω ανεξάρτητου διανομέα, ήτοι της
εταιρίας με την επωνυμία “ CIS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, με την οποία έχει συνάψει από τον
Σεπτέμβριο 1991 σύμβαση διανομής, η διάρκεια της οποίας έχει παραταθεί μέχρι 30-9-2002.
Ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν στην εθνική αγορά οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση
εταιρίες, κατά δήλωσή τους έχει για το έτος 1999 ως εξής: GENERAL ELECTRIC 13.921.746,
GEMS 14.717.084, SMV 924.793, Σύνολο 29.563.623 ΕΥΡΩ. Κατά την εταιρία όμως CIS
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε., διανομέα της SMV, ο κύκλος εργασιών της στα μηχανήματα πυρηνικής
ιατρικής για το έτος 1999, ανήλθε σε 1.753.681 ΕΥΡΩ.
Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας και
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ιατρικών απεικονιστικών διαγνωστικών μηχανημάτων, που
περιλαμβάνουν ιατρικά μηχανήματα, που χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση της φυσιολογικής
κατάστασης του ασθενούς καθώς και την ανάλυση της κατάστασης της υγείας του, αναφορικά με
συγκεκριμένη ασθένεια. Τα ιατρικά απεικονιστικά διαγνωστικά μηχανήματα, διαφοροποιούνται με
βάση τη τεχνολογία τους, διακρίνονται σε: α) μηχανήματα ακτινολογίας β) αξονικής τομογραφίας γ)
μαγνητικής τομογραφίας δ) υπερηχογραφίας και ε) πυρηνικής ιατρικής. Όσον αφορά την
εξαγοραζομένη εταιρία, αυτή δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, μέσω ανεξάρτητου διανομέα, στην
εμπορία και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης διαγνωστικών μηχανημάτων πυρηνικής
ιατρικής. Επομένως, ο οικονομικός κλάδος που εμπλέκεται στην υπό κρίση συγκέντρωση, είναι ο
κλάδος της εμπορίας και της παροχής τεχνικής υποστήριξης διαγνωστικής μηχανημάτων πυρηνικής
ιατρικής. Τα μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής περιλαμβάνουν δύο τύπους προϊόντων, ανάλογα με την
απεικονιστική τεχνική που χρησιμοποιούν, σύμφωνα δε με αυτή τη διάκριση αναφέρονται ως SPECT
και PET. Αυτά αποτελούνται από τον σταθμό λήψης επεξεργασίας δεδομένων και από το σύστημα
τομογραφικής σπινθηρογραφικής απεικόνισης. Τα μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής εκπροσωπούν το
5% περίπου του συνόλου των πωλήσεων ιατρικών διαγνωστικών απεικονιστικών μηχανημάτων στην
εθνική αγορά.
Ο όμιλος της SMV, όπως και η GEMS ασχολούνται κυρίως με μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής, που
ανήκουν στην κατηγορία SPECT. Ο όμιλος όμως της SMV έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και των
μηχανημάτων που ανήκουν στην κατηγορία PET. Τα γνωστοποιούντα μέρη δηλώνουν ότι στην
Ελλάδα δεν έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί πωλήσεις μηχανημάτων πυρηνικής ιατρικής της
κατηγορίας PET. Το μερίδιο της GEMS, μέσω της θυγατρικής της, ανήλθε στην αγορά των
διαγνωστικών μηχανημάτων πυρηνικής ιατρικής σε ποσοστό 16%, ενώ αντίστοιχα της SMV, μέσω
του διανόμεα της CIS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε., σε ποσοστό 32% για το έτος 1999. Οι κυριότεροι
ανταγωνιστές στην Ελλάδα είναι η SIEMENS (εταιρία κατασκευής) με μερίδιο, σύμφωνα με τις
συμμετέχουσες, 18%, η ELSCINT/MARCONI (διανομέας DIOPHAR A.E.) με μερίδιο 26% και οι
λοιποί με μερίδιο 8%. Τα ως άνω ποσοστά αγοράς αφορούν πωλήσεις 8-9 μηχανημάτων, από τα
οποία τα 2 πωλήθησαν από την GEMS και τα 4 από την SMV.
Με βάση εκτιμήσεις ανταγωνίστριας εταιρίας, κατά την τριετία 1997-1999, διατέθηκαν στην αγορά
21 μηχανήματα από τα οποία η μεν GEMS διέθεσε 5 μηχανήματα, η SMV 7, η SIEMENS 3 και η
ELSCINT/MARCONI 6. Σύμφωνα δε με στοιχεία που απέστειλαν ανταγωνίστριες εταιρίες, το
ποσοστό της GEMS για το έτος 1999, στην υπό κρίση αγορά ανήλθε σε 25% περίπου, ενώ της SMV
(πρώην SOPHA MEDICAL VISION) σε 30% περίπου. Από τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει ότι το
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μέγεθος της σχετικής αγοράς είναι σχετικά μικρό, τα δε μερίδια των εταιριών στην εθνική αγορά δεν
είναι σταθερά και εμφανίζουν διακυμάνσεις από έτος σε έτος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μερίδιο των συμμετεχουσών εταιριών στην Ευρώπη για το έτος 1999
ανήλθε της GEMS σε ποσοστό 22%, της δε SMV σε ποσοστό 9%.
Σχετικά με την εκτίμηση των ανταγωνιστικών συνθηκών, που επικρατούν στην Ελληνική αγορά,
όσον αφορά την αγορά μηχανημάτων πυρηνικής ιατρικής, διαπιστώνεται ότι αυτή είναι μικρή σε
μέγεθος. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται, τόσο η θυγατρική εταιρία της εξαγοράζουσας, όσο
και η εξαγοραζόμενη μέσω του διανομέα της με μερίδια αγοράς για το έτος 1999 16 -25% και 30 32% αντίστοιχα, καθώς και πολυεθνικές επιχειρήσεις, είτε μέσω θυγατρικών εταιριών, όπως η
SIEMENS (3%), είτε μέσω διανομέων, όπως η ELSCINT/MARCONI (20-26%) μέσω της εταιρίας
DIOPHAR Α.Ε., η ADAC (0%) μέσω της εταιρίας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε και η TOSHIBA
MEDICAL SYSTEMS(3%) μέσω της εταιρίας «ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.». Tα ως άνω μερίδια αγοράς δεν
μπορούν να θεωρηθούν σταθερά και από τα στοιχεία των εταιριών για την τριετία 1997-1999,
προκύπτει, ότι αυτά παρουσιάζουν διακύμανση, η οποία οφείλεται κυρίως στις ιδιαιτερότητες της
αγοράς από την πλευρά της ζήτησης από τα μεγάλα κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρικά
κέντρα. Από τους παραπάνω πελάτες τα κρατικά νοσοκομεία προμηθεύονται περιορισμένο αριθμό
τέτοιων μηχανημάτων, κυρίως μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών, ενώ τα αντίστοιχα ιδιωτικά, κυρίως
με απευθείας αναθέσεις.
Σύμφωνα δε με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η πραγματοποίηση της
σκοπούμενης συγκέντρωσης δεν θα επιφέρει σημαντικούς περιορισμούς στον ελεύθερο ανταγωνισμό,
ούτε θα έχει αντίκτυπο στα συμφέροντα των καταναλωτών ή στην πορεία της οικονομικής προόδου.
Η SMV διαθέτει προηγμένη τεχνογνωσία, όσον αφορά το σταθμό λήψης επεξεργασίας δεδομένων,
ενώ η GEMS διαθέτει προηγμένη τεχνολογία, όσον αφορά την τομογραφική απεικόνιση. Επομένως,
οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από την πρόσβαση της GEMS στην προηγμένη τεχνογνωσία της SMV,
αφού τα μηχανήματα πυρηνικής ιατρικής αποτελούνται από τα δύο αυτά συστήματα, είναι δε
εισαγόμενα και δεν υπάρχουν εμπόδια, που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την είσοδο νέων εταιριών
στην υπό κρίση αγορά εμπορίας και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Θα πρέπει ακόμη να
επισημανθεί, ότι οι ανταγωνίστριες εταιρίες υποστηρίζουν, ότι η είσοδος στην υπό κρίση αγορά δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και ορισμένες από αυτές που δεν είχαν δραστηριοποιηθεί, τα
τελευταία ιδιαίτερα χρόνια, στη εν λόγω αγορά, σκοπεύουν να επαναδραστηριοποιηθούν.
Επομένως ,σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτιμάται, ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν θα έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην αγορά των μηχανημάτων πυρηνικής ιατρικής στην Ελλάδα.
Μετά από όλα τα παραπάνω, που η Επιτροπή Ανταγωνισμού διεπίστωσε και έκανε αποδεκτά,
προκύπτει, ότι η υπό εξέταση σκοπούμενη συγκέντρωση επιχειρήσεων, (υποκείμενη σύμφωνα με τις
προπαρατεθείσες νομικές διατάξεις, υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίησή της, αφού συντρέχει
η μία από τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει και συγκεκριμένα εκείνη του μεριδίου αγοράς), δεν
δύναται να θεωρηθεί ότι αυτή (συγκέντρωση) περιορίζει τον ανταγωνισμό, αντίθετα, αναμένεται ότι
θα εντείνει αυτόν προς όφελος των καταναλωτών. Συνεπώς, θα πρέπει να μην απαγορευθεί η εν λόγω
(σκοπούμενη) συγκέντρωση επιχειρήσεων, υπό τον όρο όμως να υποβάλλουν οι γνωστοποιούσες την
συγκέντρωση εταιρίες, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την οριστική σύμβαση εξαγοράς, μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της.
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Αποφαίνεται, ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να απαγορευθεί η από 20.9.2000 γνωστοποιηθείσα,
βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, σκοπουμένη συγκέντρωση επιχειρήσεων, που θα
πραγματοποιηθεί με την απόκτηση από την εταιρεία GENERAL ELECTRIC COMPANY και της
θυγατρικής της GE SERVICE FRANCE SNC του ελέγχου της εταιρείας SMV ACQUISITION
CORPORATION, υπό τον όρο ότι οι γνωστοποιούσες τη συγκέντρωση επιχειρήσεις να υποβάλουν
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την οριστική σύμβαση εξαγοράς των μετοχών της άνω τελευταίας
επιχείρησης σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της.
Η απόφαση εκδόθηκε την 17η Νοεμβρίου 2000.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος
Ο Συντάκτης της Απόφασης
Δ. Τζουγανάτος
Η. Βλάσσης
Η Γραμματέας

Α. Μ. Ταραμπίκου

