ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΑΡΙΘΜ. 167 Β΄/II/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 19η Iουλίου 2000,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος:Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Λεωνίδας Νικολούζος,
Χαρίλαος Χάρακας,
Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυόμενου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου,
Χαρίσιος Ταγαράς
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος.
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 10.3.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β
του ν. 703/77, όπως ισχύει, που αφορά την εξαγορά ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. από την εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Κατά την συνεδρίαση παρέστη α) η εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της, Παντελή
Κοντοζαμάνη και Πανταζή Καραμανώλη και μετά του εκπροσώπου της Δημητρίου Ποδάρα, Βοηθό
Οικονομικού Διευθυντή και β) η εταιρεία ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. μετά του εκπροσώπου της
Γεωργίου Κούρτη, Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας και δια των ως άνω πληρεξουσίων δικηγόρων της,
Παντελή Κοντοζαμάνη και Πανταζή Καραμανώλη .
Στην αρχή της συζητήσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας της Επιτροπής, Σοφία
Καμπερίδου η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε 1)να μην απαγορευθεί
η υπό κρίση συγκέντρωση και 2) να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 5.000.000 δρχ. στον πωλητή/μέτοχο Γ.
Κούρτη, για παράβαση του άρθρου 4β παρ.4 του ν. 703/77, όπως ισχύει. Κατόπιν, το λόγο έλαβαν οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι εκπρόσωποι των εταιρειών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους,
απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν να
τεθεί η κρινόμενη υπόθεση στο αρχείο της Επιτροπής Ανταγωνισμού διότι δεν αποτελεί συγκέντρωση
και συνεπώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν.703/77, όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος της Ε.Α. έδωσε
προθεσμία έως την 24η Ιουλίου 2000 στις ενδιαφερόμενες εταιρείες για να προσκομίσουν τυχόν
υπομνήματά τους.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 1η Αυγούστου 2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00
μ.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εμπορίου), κατά την οποία,
αφού έλαβε υπ’ όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που
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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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διετύπωσαν προφορικώς οι ενδιαφερόμενες εταιρείες κατά την συζήτηση της υποθέσεως και εγγράφως
με το υπόμνημα που υπέβαλαν,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
I. Με το από υπ’ αριθμ. 594/10.3.2000 έγγραφο της, η εταιρία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής ΣΑΝΥΟ) γνωστοποίησε στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού (Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση η οποία
πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρία ΣΑΝΥΟ ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρίας ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ).
Συγκεκριμένα, στις 24 Φεβρουαρίου 2000 υπεγράφη μεταξύ αφενός των Γεωργίου Κούρτη και
Αλέξανδρου Γκιτέρσου, (εφεξής οι «μέτοχοι»), αφετέρου της ΣΑΝΥΟ και εκ τρίτου της
ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ, προσύμφωνο αγοραπωλησίας μετοχών, σύμφωνα με το οποίο: α) οι μέτοχοι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πωλήσουν, μεταβιβάσουν και παραδώσουν στην ΣΑΝΥΟ, ο καθένας
εξ αυτών πενήντα τρεις χιλιάδες (53.000) μετοχές του της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ, συνολικά δηλαδή
εκατόν έξι χιλιάδες (106.000) μετοχές αυτής, η δε ΣΑΝΥΟ υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση
να αγοράσει τις παραπάνω μετοχές, αντί του συμφωνηθέντος τιμήματος, β) οι μέτοχοι αναλαμβάνουν
την υποχρέωση: i) να προβούν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ κατά
είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών,
ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών και ii) να παραιτηθούν οι πωλητές και οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας
του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση αυτή, το οποίο έχουν από το καταστατικό της εταιρίας, υπέρ
της «αγοράστριας», δηλώνοντας ότι έχουν τη σχετική εξουσιοδότηση από τους λοιπούς μετόχους να
προβούν αυτοί στη σχετική δήλωση παραιτήσεως για λογαριασμό τους.
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αγοραπωλησίας και της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που
αποφασίστηκε στις 10.3.2000 το κεφάλαιο της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ θα ανέλθει σε ένα
δισεκατομμύριο εξακόσια εκατομμύρια (1.600.000.000) δραχμές και η SANYO θα συμμετέχει με 30%.
Η λοιπή δε σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα έχει ως ακολούθως: Γ. Κούρτης και Γ.
ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. από κοινού (26,052+4,562=) 26,052%, Αλέξ. Γκιτέρτσος 26,052%, Πέτρος
Γκιτέρτσος 4,764%, λοιποί 8,57%
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του προσυμφώνου, η SANYO θα συμμετάσχει στο Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ αρχικά με ένα μέλος και εν συνεχεία με δύο μέλη επί
συνόλου πέντε. Η αναλογία αυτή θα διατηρηθεί σε περίπτωση αυξήσεως των μελών του Δ.Σ. της
εταιρίας. Ο δε εκ των πωλητών/μετόχων κ. Γεώργιος Κούρτης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να
συμμετάσχει στο Δ.Σ. της ΣΑΝΥΟ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα επιτραπεί από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
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Σύμφωνα με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ, που
πραγματοποιήθηκε την 10.3.2000, μετά την αποχώρηση μέλους από το πενταμελές Δ.Σ. της εταιρίας,
ως νέο μέλος αυτού ορίστηκε ο Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος κατέχει επίσης θέση μέλους
του Δ.Σ. της ΣΑΝΥΟ. Την θέση του Προέδρου στο Δ.Σ. της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ κατέχει ο
Γεώργιος Κούρτης, με Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο τον Αλέξανδρο Γκιτέρσο, οι οποίοι πριν την
υπό κρίση εξαγορά, κατέχουν από κοινού ποσοστό 92,630% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Παράλληλα με τα ως άνω, η ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ πραγματοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων την 29.3.2000, όπου το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας κατά το ποσό των 111.646.000 δρχ. με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την
εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.).
Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της ΣΑΝΥΟ στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ διαμορφώθηκε σε 23,7% ενώ ο Γ. Κούρτης από κοινού με την Γ. ΚΟΥΡΤΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. (20,581+3,603=) 24,184%, ο Αλέξ. Γκιτέρτσος 20,581%, ο Πέτρος Γκιτέρτσος 3,763% και
λοιποί 27,772%
II. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. β) ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται και
όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση ή μία ή
περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή
περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, για την
εφαρμογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε
μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή
νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις
συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα
κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης,
β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις
συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου
άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι
υποκείμενα αυτών 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.
Το κατά πόσο μία πράξη οδηγεί σε απόκτηση ελέγχου εξαρτάται από σειρά νομικών ή και
πραγματικών στοιχείων. Η απόκτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και οι συμφωνίες των μετόχων
αποτελούν σημαντικά στοιχεία όχι όμως και τα μόνα. Απόκτηση ελέγχου μπορεί επίσης να υπάρχει
ακόμα και αν αυτό δεν αποτελεί δεδηλωμένη πρόθεση των μερών. Επιπλέον, ορίζεται σαφώς ότι ο
έλεγχος παρέχει την δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού μάλλον, παρά την πραγματική άσκηση του
εν λόγω επηρεασμού. Ο δε έλεγχος που αποκτάται μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Και στις
δύο περιπτώσεις, ο έλεγχος ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας
μιας επιχείρησης με βάση δικαιώματα, συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Κοινός έλεγχος υφίσταται
όταν δύο ή περισσότερες 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
εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας
επιχείρησης.
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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 ενός ή
περισσοτέρων μητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις προτεινόμενες στρατηγικές αποφάσεις.
Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι αυτοί πρέπει να καταλήξουν σε μια από κοινού συνεννόηση για τον
καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης.2
Ο κοινός έλεγχος μπορεί να έχει τη μορφή:
α) είτε της ύπαρξης ίσων δικαιωμάτων ψήφου ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων,
β) είτε της ύπαρξης δικαιωμάτων αρνησικυρίας, με την έννοια ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη
συγκεκριμένου μετόχου ή εταίρου, ή, κατά περίπτωση, του(των) εκπροσώπου(-ων) του στα όργανα
διοίκησης για τη λήψη αποφάσεων σε σημαντικά θέματα, όπως ο διορισμός της διοίκησης, η
έγκριση του προϋπολογισμού, το επιχειρηματικό πρόγραμμα ή οι επενδύσεις ή άλλα θέματα που
είναι σημαντικά στα πλαίσια της συγκεκριμένης αγοράς της κοινής επιχείρησης
(χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, νέες σειρές προϊόντων κλπ.). Για την απόκτηση κοινού ελέγχου ο
μειοψηφών μέτοχος δεν χρειάζεται να έχει όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα αρνησικυρίας.
Μπορεί να αρκεί η ύπαρξη ορισμένων μόνο ή ακόμα ενός από αυτά. Κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι
εξαρτάται από το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ιδίου του δικαιώματος αρνησικυρίας, καθώς και
από τη σημασία που έχει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας της κοινής
επιχείρησης.
γ) είτε της κοινής άσκησης δικαιωμάτων ψήφου από δύο ή περισσότερους μετόχους ή εταίρους, ο
καθένας από τους οποίους έχει μειοψηφική συμμετοχή, εφόσον οι μειοψηφικές αυτές συμμετοχές,
υπολογιζόμενες όλες μαζί, σχηματίζουν πλειοψηφία δικαιωμάτων ψήφου, οι δε κάτοχοί τους θα
ενεργούν πάντοτε από κοινού κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους, πράγμα που μπορεί
να προκύπτει είτε από σχετική δεσμευτική (εξωεταιρική) συμφωνία, είτε από τα πράγματα, όπως
π.χ. όταν υπάρχουν ισχυρά κοινά συμφέροντα μεταξύ των μειοψηφούντων μετόχων ή εταίρων
(προηγούμενη ύπαρξη δεσμών μεταξύ τους, απόκτηση συμμετοχών μέσω συντονισμένων
ενεργειών κλπ.), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενεργήσουν ο ένας εναντίον του άλλου κατά
την άσκηση των δικαιωμάτων τους όσον αφορά την κοινή επιχείρηση.
Σε ότι αφορά την υπό κρίση συναλλαγή, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν απεδείχθη
άνευ ετέρου ότι η συμμετοχή της εταιρίας ΣΑΝΥΟ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας
ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ κατά ποσοστό 30% και στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με δύο (2) μέλη επί
συνόλου πέντε (5) θα οδηγήσει σε αλλαγή του ελέγχου της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ. Ειδικότερα:
Με την από 24.2.2000 συμφωνία η μετοχική σύνθεση της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ διαμορφώνεται ως
ακολούθως: ΣΑΝΥΟ 30%, Γ. Κούρτης και Γ. ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σύνολο (26,052+4,562=)
26,052%, Αλέξ. Γκιτέρτσος 26,052%, Πέτρος Γκιτέρτσος 4,764%, λοιποί 8,57%.
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167/ΙΙ/2000 «SIGMA ΟΝ LINE», 148/II/2000 «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», 136/II/2000
«TELESIS DIRECT.», 131/ΙΙ/2000 «UNIFON-ΤΕΤΟΜΑ», 129/ΙΙ/2000 «EFG EUROBANK - INFO QUEST UNIFON - ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ - κ.αλ.», 116/II/2000 «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ - ΘΡΑΚΙΚΑ
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ», 98/ΙΙ/1999 «INFO QUEST - ΑΚΟΜ», 79/II/1999 «INFO QUEST - AMERICAN
COMPUTERS», 78/II/1999 «INFO QUEST - ΙΑΣΩΝ», 58/II/1999 «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ - MICROCOM MICROMEDIA», 49/II/1999 «ΙΝΤΡΑΚΟΜ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ», 44/II/1999 «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ», 2/ΙΙ/1998 «ΠΑΝΑΦΟΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM».
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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Από την ανωτέρω μετοχική σύνθεση προκύπτει ότι ουδείς των τριών βασικών μετόχων της εταιρείες
διαθέτει ικανή πλειοψηφία στην μετοχική σύνθεση ώστε να μπορεί από μόνος του να επηρεάσει
καθοριστικά την εμπορική πολιτική της εταιρείας, με βάση τον νόμο και τα προβλεπόμενα στο
Καταστατικό της.
Ούτε και η προβλεπόμενη στην ως άνω συμφωνία σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ δίνει την δυνατότητα, με βάση τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,
άσκησης αποκλειστικού ελέγχου επί της επιχείρησης από έναν από τους βασικούς μετόχους αυτής.
Περαιτέρω από τον φάκελο της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε ότι
υφίστανται ρήτρες αρνησικυρίας, οι οποίες να δίνουν την δυνατότητα σε έναν των βασικών μετόχων να
επηρεάζει την στρατηγική εμπορική πολιτική αυτής.
Η δε συμμετοχή (με βάσει το άρθρο 5 του από 24.2.2000 προσυμφώνου) στο Δ.Σ. της ΣΑΝΥΟ του Γ.
Κούρτη ως απλού μέλους αυτού, δεν αποτελεί από μόνο του επαρκές στοιχείο για να τεκμηριωθεί
κοινός έλεγχος της ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ από την εταιρεία ΣΑΝΥΟ και τον εν λόγο μέτοχο.
Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω και της έγγραφης δήλωσης των μετόχων Γεωργίου Κούρτη
και Αλέξανδρου Γκιτέρτσου στην από 24/7/2002 επιστολής-υπομνήματός τους προς την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, ότι μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής
η
ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ «θα εξακολουθήσει να ελέγχεται και να διοικείται, ελλείψει αντιθέτου
πρόβλεψης στο ιδιωτικό συμφωνητικό ή άλλης άτυπης συμφωνίας ή δέσμευσης μεταξύ των μερών» από
τους εν λόγω μετόχους, η Επιτροπή κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή δεν αποτελεί
συγκέντρωση εμπίπτουσα στις διατάξεις των άρθρων 4επ. ν.703/77, όπως ισχύει.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αποφαίνεται ότι η από 10.3.2000 γνωστοποιηθείσα εξαγορά ποσοστού 30% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. από την εταιρεία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα
λαμβάνει χώρα βάσει του από 24.2.2000 προσυμφώνου αγοραπωλησίας μετοχών δεν συνιστά
συγκέντρωση επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 4 ν.703/77, όπως ισχύει.
Η απόφαση εκδόθηκε την 2α Αυγούστου 2000.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

Ο Συντάκτης της Απόφασης

Αντώνιος Μέγγουλης

Δημήτρης Τζουγανάτος

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα -Μαρία Ταραμπίκου

