ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164/ΙΙ/2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου
Ανάπτυξης την 5η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 μ.μ. με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου
Λεωνίδας Νικολούζος,
Χαρίλαος Χάρακας,
Χαρίσιος Ταγαράς και
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης
Γραμματέας: Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου.
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω
κωλύματος.
Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η 13/1/2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το
άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων Κali und Salz
Aktiengesellschaft και θυγατρικών της (εφεξής Κ+S) και θυγατρικών εταιριών της ΒASF
Aktiengesellschaft (εφεξής BASF).
Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί επανάληψη της από 10.5.2000 συνεδρίασης της Επιτροπής,
λόγω αντικατάστασης του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση παρέστη η εταιρεία Κali und Salz Aktiengesellschaft διά του πληρεξουσίου
της δικηγόρου κ. Σπυρίδωνα Θέμελη.
Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας κα Σοφία
Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγησή της Γραμματείας και πρότεινε 1)την μη
απαγόρευση της συγκέντρωσης και 2) την επιβολή προστίμου ύψους 10.000.000 δρχ. στην
υπόχρεη προς γνωστοποίηση της συγκέντρωσης εταιρία, την Κ+S για την παράβαση του
άρθρου 4ε παρ. 1 του νόμου. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος
δικηγόρος της γνωστοποιήσασας εταιρίας, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις αυτής, απάντησε σε
ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, συντάχθηκε με την
εισήγηση της Γραμματείας όσον αφορά τη μη απαγόρευση της συγκέντρωσης και ζήτησε τη
μη επιβολή προστίμου, για παράβαση του άρθρου 4ε του ν.703/77, επειδή η συγκέντρωση δεν
έχει πραγματοποιηθεί αναφορικά με τις δραστηριότητες που αφορούν την ελληνική αγορά. O
Πρόεδρος της Ε.Α. έδωσε προθεσμία έως την 10η Ιουλίου 2000 στην ενδιαφερόμενη εταιρία
για να προσκομίσει το υπόμνημά της.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 13η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 στην ίδια ως άνω, αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την οποία αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την
Εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις απόψεις που διετύπωσαν,
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εγγράφως και προφορικώς, οι ενδιαφερόμενες εταιρίες κατά την συζήτηση της υποθέσεως,
καθώς επίσης και το υπόμνημα το οποίο υπέβαλαν.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Την 13.1.2000, η εταιρία K+S υπέβαλε, προς την Γραμματεία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 όπως ισχύει, με το οποίο
γνωστοποίησε, την εξαγορά από την Κ+S τμήματος των δραστηριοτήτων της BASF.
Συγκεκριμένα, την 29.12.99 υπεγράφη μεταξύ της Κ+S και των θυγατρικών της και της
BASF και των θυγατρικών της σύμβαση – πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία η BASF
μεταβίβασε στην Κ+S και σε θυγατρικές αυτής,
-

μετοχές και περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας ειδικών βιολογικών –χημικών
προϊόντων για γεωργική χρήση καθώς και μέρος της δραστηριότητας του τομέα
λιπασμάτων για γεωργικές καλλιέργειες θυγατρικών της εταιρειών. Στις εταιρείες που
θα μεταβιβαστούν συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική εταιρεία COMPO HELLAS
A.E.

-

Την έκταση της θυγατρικής της εταιρείας GUANO, στην πόλη ΚREFELD.
Ειδικότερα, μεταβίβασε την ακίνητη περιουσία, τις τεχνικές εγκαταστάσεις και στα
μηχανήματα που ανήκουν στην επιχείρηση λιπασμάτων κλπ.

-

Την δραστηριότητα λογιστικής, προώθησης πωλήσεων και διανομής λιπασμάτων της .

Η παραγωγή των λιπασμάτων θα συνεχίζει να γίνεται από την BASF, από την οποία θα τα
προμηθεύεται η Κ&S, καθώς είναι τεχνικά αδύνατο, είτε βραχυπρόθεσμα είτε
μεσοπρόθεσμα, να απομονωθούν οι εργασίες παραγωγής αυτών από το συνολικό
σύστημα παραγωγής της BASF.
2. H εταιρεία Κ+S, με έδρα την Γερμανία, μέσω διαφόρων θυγατρικών της, ασχολείται
κυρίως με την παραγωγή και διανομή ποτάσας και προϊόντων μαγνησίου και άλατος, με
τον τομέα επεξεργασίας λυμάτων, με την παροχή λογιστικών υπηρεσιών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής. O
κύκλος εργασιών της Κ+S στην Ελληνική αγορά για το έτος 1998 ανέρχεται σε
2.326.670.000 δρχ ή 7.100.000 EURO .
3. Οι εταιρίες COMPO GmbH και λοιπές θυγατρικές της BASF (εξαγοραζόμενες),
ασχολούνται με την παραγωγή και διανομή ειδικών βιολογικών - χημικών προϊόντων για
γεωργική χρήση καθώς και λιπασμάτων.
Η εταιρεία COMPO HELLAS Α.Ε., μία από τις εξαγοραζόμενες θυγατρικές, ιδρύθηκε το
1997 και ασχολείται με την εισαγωγή και διανομή λιπασμάτων. O κύκλος εργασιών
της, για το έτος 1998 (υπέρδωδεκάμηνη χρήση από 18.2.97 έως 31.12.98) ανέρχεται σε
2.309.103.499 δρχ ή 7.045.169 EYRO.
4. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή και υπηρεσιών,
που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ
τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους.
Η εξαγοράζουσα K+S ασχολείται, εκτός των άλλων, με τη διάθεση στη χώρα μας
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ποτάσας (χλωριούχου καλίου), ενώ από τις εξαγοραζόμενες θυγατρικές της BASF, η
COMPO HELLAS Α.Ε. ασχολείται με την εισαγωγή σύνθετων λιπασμάτων.
Η αγορά λιπασμάτων διακρίνεται στις παρακάτω σχετικές αγορές:
-

Των αζωτούχων λιπασμάτων. Τα αζωτούχα λιπάσματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε
ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες και διατίθενται σε διάφορους τύπους,
ανάλογα με τη χημική τους σύνθεση και την περιεκτικότητα τους σε άζωτο.
Συνηθέστεροι τύποι των αζωτούχων λιπασμάτων είναι, στην χώρα μας, η θεϊκή
αμμωνία , η νιτρική αμμωνία και η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία.

-

Των φωσφωρικών λιπασμάτων. Τα φωσφορικά λιπάσματα παράγονται από τον
ορυκτό φωσφορίτη , ο οποίος εισάγεται ως επί το πλείστον από χώρες της Βορείου
Αφρικής.

-

Των καλιούχων λιπασμάτων. Το χλωριούχο κάλιο (πρωτογενές προϊόν) παράγεται,
μετά από επεξεργασία, από το ορυκτό άλας, το οποίο περιέχει ποτάσα. Μαζί με άλλα
στοιχεία (άζωτο, φωσφόρο) χρησιμοποιείται για την παραγωγή σύνθετων καλιούχων
λιπασμάτων, ενώ αυτούσιο –ως κοκκοποιημένο προϊόν- χρησιμοποιείται στην
γεωργία. Η Ε.Ε., στην απόφαση της IV/M 308 K & S / MdK / Trenhand, θεωρεί ότι
το πρωτογενές χλωριούχο κάλιο και το κοκκοποιημένο ανήκουν στην ίδια σχετική
αγορά. Τα καλιούχα λιπάσματα εισάγονται αποκλειστικά από το εξωτερικό.

-

Των σύνθετων λιπασμάτων, τα οποία αποτελούν συνδυασμό δύο ή και τριών βασικών
ανόργανων στοιχείων (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) καθώς και ορισμένων δευτερευόντων.

-

Των ειδικών λιπασμάτων, τα οποία αποτελούν ειδικές συνθέσεις μεταλλοστοιχείων
(αζώτου, φωσφόρου, καλίου), στα οποία προστίθενται μικροποσότητες ανόργανων ή
οργανικών μεταλλικών αλάτων (μαγνησίου, ψευδαργύρου, βορίου κ.αλ.) και
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων συγκεκριμένων
καλλιεργειών .

Από τα παραπάνω είδη λιπασμάτων, τα φωσφορικά και τα καλιούχα είναι -ως επί το
πλείστον- εισαγόμενα και αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος της συνολικής κατανάλωσης.
Τα σύνθετα λιπάσματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης και
έχουν καθιερωθεί στην αγορά, καθώς καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις
των καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία.
Τα ειδικά λιπάσματα αποτελούν μια
αναπτυσσόμενη αγορά, στην οποία σημαντικός είναι ο ρόλος των εισαγωγικών εταιριών,
που προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές για κάθε
είδους καλλιέργεια . Η επιλογή του καλλιεργητή ως προς τον τύπο λιπάσματος που θα
χρησιμοποιήσει, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος της καλλιέργειας,
τις κλιματολογικές συνθήκες , την κατάσταση του εδάφους, την διαθεσιμότητα του
προϊόντος, τη μέθοδο εφαρμογής και την τιμή του.
5. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό
επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες
γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών
ανταγωνισμού που επικρατούν σ΄ αυτές.
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Στην υπό εξέταση υπόθεση ως σχετική γεωγραφική αγορά λαμβάνεται η Ελληνική
Επικράτεια.
6. Σύμφωνα με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 1999
HELLAS, στον κλάδο λιπασμάτων δραστηριοποιούνται περί τις 17
περιλαμβάνονται και εισαγωγικές εταιρείες που ασχολούνται
συσκευασία λιπασμάτων, ενώ λιπάσματα εμπορεύονται περί
συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιρισμών.

της εταιρείας ICAP
εταιρείες, στις οποίες
με την ανάμιξη ή
τις 141 εταιρείες,

Η συνολική κατανάλωση λιπασμάτων στην εγχώρια αγορά για το έτος 1997 ανερχόταν σε
1.500.000 τόνους περίπου, από τους οποίους τα αζωτούχα ανέρχονταν σε 415.000 τόνους
περίπου και αντιπροσώπευαν το 26,5% της συνολικής κατανάλωσης, τα σύνθετα
ανέρχονταν περίπου σε 937.000 τόνους περίπου, ποσοστό 61% της συνολικής
κατανάλωσης και τα ειδικά που ανέρχονταν σε 185.000 τόνους και αντιπροσώπευαν
μόλις το 12,4% αυτής .
Τα φωσφορικά και καλιούχα απλά λιπάσματα αφορούν μικρές ποσότητες που κατ’
εκτίμηση ανέρχονταν για μεν τα φωσφορικά σε 26.000 και 38.000 τόνους το 1997 και
1998 αντίστοιχα , για δε τα καλιούχα σε 51.400 τόνους το 1998 .
Οι βασικότερες από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιπασμάτων εν
γένει είναι οι παρακάτω:
Η Βιομηχανία Φωσφορικών λιπασμάτων (Β.Φ.Λ.),η οποία συγχωνεύθηκε με την Χημική
Βιομηχανία Βορείου Ελλάδος (Χ.Β.Β.Ε.), παράγει όλους σχεδόν τους τύπους λιπασμάτων
και κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό στις σχετικές αγορές των αζωτούχων (65 % το
1997), σύνθετων (57 % το 1997) και ειδικών λιπασμάτων (63 % το ίδιο έτος).
Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 3Α Α.Ε., η οποία είναι θυγατρική της βιομηχανίας χημικών, αερίων,
χρωμάτων και εκρηκτικών SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και εισάγει όλους τους τύπους
λιπασμάτων (αζωτούχα , φωσφορικά, καλιούχα, σύνθετα κ.λ.π.) από οίκους του
εξωτερικού, όπως KEMIRA AGRO, HYDRO AGRI ITALIA, κλπ. και κατέχει
σημαντικά μερίδια στις αγορές των αζωτούχων (13 % το 1997) και των ειδικών
λιπασμάτων (30 %).
Η ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. η οποία ασχολείται με την εισαγωγή λιπασμάτων διαφόρων
τύπων όπως αζωτούχων, καλιούχων, σύνθετων κλπ, από διάφορες εταιρείες του
εξωτερικού (KALI UND SALZ, INDAGRO, KEMIRA κλπ. ).
Η HYDRO AGRI ΕΛΛΑΣ Α.Ε., θυγατρική της πολυεθνικής βιομηχανίας λιπασμάτων
NORSK HYDRA ASA, εισάγει αζωτούχα λιπάσματα διαφόρων τύπων , καλιούχα ,
σύνθετα διαφόρων τύπων, υγρά όπως νιτρικό μαγνήσιο και ασβέστιο κλπ.
Η COMPO HELLAS A.E. (εξαγοραζόμενη), εισάγει στη χώρα μας κυρίως σύνθετα
λιπάσματα και το μερίδιο της στην εν λόγω αγορά ανήλθε κατά το έτος 1998 σε 1,4%
περίπου.
Η εξαγοράζουσα K & S εξάγει στη χώρα μας κυρίως χλωριούχο και θειϊκό κάλιο το οποίο
χρησιμοποιείται, είτε από την βιομηχανία λιπασμάτων ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
σύνθετων λιπασμάτων, είτε αυτούσιο για τη λίπανση των καλλιεργειών. Το μερίδιο που
κατέχει στην σχετική αγορά των καλιούχων λιπασμάτων ανήλθε το 1998 σε 30 %
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περίπου (15.200 τόνοι εκ των οποίων το 81% προοριζόταν για λίπανση αγρών και το
υπόλοιπο για πρώτη ύλη στη βιομηχανία).
Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της στην εν λόγω αγορά είναι οι εταιρίες DEAD SEA
WORKS Ltd του Ισραήλ, με μερίδιο 29.2% (15.000 τόνους) και η ARAB POTASH CO.
Ltd της Ιορδανίας, με μερίδιο 19.9% (10.000 τόνους) περίπου.
7. Η ζήτηση λιπασμάτων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η τιμή των αγροτικών
προϊόντων, η τιμή των λιπασμάτων, η διαθεσιμότητα ύδατος και το μέγεθος των
αρδευόμενων εκτάσεων καθώς και τα εφαρμοζόμενα μέτρα για τον περιορισμό χρήσης
λιπασμάτων.
Το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας μέσω της χρήσης λιπασμάτων,
φαρμάκων κλπ. εγκαταλείπεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος .
Στην Ε.Ε., η ζήτηση ανόργανων λιπασμάτων παρουσίασε τα τελευταία χρόνια σημαντική
κάμψη, η οποία προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί με επιβραδυνόμενους όμως ρυθμούς τα
επόμενα χρόνια. Η κάμψη αποδίδεται κυρίως :
-

Στις δυσμενείς επιπτώσεις που είχε για την αγροτική οικονομία η αναθεώρηση της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η θέσπιση κανονισμών για την προστασία του
περιβάλλοντος, που οδηγούν τους αγρότες στη χρησιμοποίηση μη χημικών
(οικολογικών και οργανικών ) λιπασμάτων .

-

Στον ολοένα περιοριζόμενο όγκο των ποσοτήτων λιπασμάτων που απορροφούν οι
παραδοσιακές αγορές τόσο των χωρών της Ε.Ε. όσο και της Ανατολικής Ασίας.
Μάλιστα, οι τελευταίες κατασκευάζουν με ταχείς ρυθμούς εργοστάσια με σκοπό να
εξασφαλίσουν αυτάρκεια επιτόπιας παραγωγής λιπασμάτων.

Πέρα από την κάμψη που παρουσίασε η ζήτηση τα τελευταία χρόνια στην Ε.Ε., ένας
άλλος παράγοντας που έχει επηρεάσει αρνητικά τις ευρωπαϊκές λιπασματοβιομηχανίες
είναι οι εξαγωγές λιπασμάτων που πραγματοποιούν χώρες της ανατολικής Ευρώπης και
της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ..
Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η εγχώρια αγορά λιπασμάτων χαρακτηρίζεται από
συρρικνούμενη εσωτερική ζήτηση και αυξανόμενες εισαγωγές κυρίως αζωτούχων
λιπασμάτων από τις χώρες της πρώην ΕΣ.Σ.Δ.
Παρά ταύτα η εγχώρια κατανάλωση λιπασμάτων έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία
χρόνια στους 1,5 εκατ. τόνους .
Η προσφορά λιπασμάτων στη χώρα μας υπερκαλύπτει τη ζήτηση (η παραγωγική
δυναμικότητα της εγχώριας λιπασματοβιομηχανίας υπερκάλυπτε τη ζήτηση το 1997-98,
με αποτέλεσμα οι ελληνικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν σημαντικές εξαγωγές).
Σημειώνεται δε ότι σε ότι αφορά ειδικότερα την προσφορά αζωτούχων λιπασμάτων, οι
επιμέρους αγορές των χωρών της Ε.Ε. παρουσιάζονται ολιγοπωλιακές (βασικοί
δραστηριοποιούμενοι όμιλοι είναι οι : KEMIRA στην Φινλανδία, AGROLINZ στην
Αυστρία, BASFστην Γερμανία, DSM στην Ολλανδία, GRANDE PAROISSE στην
Γαλλία και FERTIBERIA στην Ισπανία).
8. 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
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επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του
συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.
Στην συγκεκριμένη υπόθεση με την εξαγορά τμήματος των δραστηριοτήτων της BASF
και των θυγατρικών της από την Κ+S, αποκτάται ο έλεγχος αυτών από την δεύτερη και
συνεπώς πραγματοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4
παρ. 2β του νόμου, η οποία εμπίπτει στις σχετικές με τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του
νόμου αυτού .
Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ.1, του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδομένου ότι
πληρούται τουλάχιστον η μία από τις δύο προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και
συγκεκριμένα αυτή του μεριδίου αγοράς.
Συνεπώς, κατά το άρθρο 4β παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, η εξαγοράζουσα εταιρία
είχε υποχρέωση γνωστοποίησης της συγκέντρωσης, πράγμα και το οποίο έπραξε
εμπρόθεσμα, αφού η σύμβαση πώλησης υπογράφηκε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
στις 29/12/99 και η γνωστοποίηση κατατέθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις
13/1/2000.
Στο άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει , ορίζεται ότι : «1.Με την επιφύλαξη των
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται η
πραγματοποίηση της συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση 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 επιβάλλει στους κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 4β υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 10.000.000
δρχ., το οποίο δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού κύκλου
εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.»
Στην παρούσα υπόθεση, στην παράγραφο 24.1 της σύμβασης ορίζεται ότι ημερομηνία
πραγματοποίησης της συγκέντρωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου 1999.
Ωστόσο –έως σήμερα- η Κ+S δεν απέκτησε τον έλεγχο της COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,
καθώς, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα της
γνωστοποιούσας εταιρίας, οι σημερινοί μέτοχοι της εταιρίας είναι και παραμένουν οι
αλλοδαπές εταιρίες του Ομίλου BASF, ενώ δεν υφίσταται μεταβολή ούτε στα πρόσωπα
της Διοίκησης. Ως εκ τούτου και παρά τα αναφερόμενα στην σύμβαση, τα μέρη δεν
έχουν πραγματοποιήσει την συγκέντρωση, στο μέτρο που αφορά τις δραστηριότητες της
BASF στην Ελλάδα, χωρίς την έγκριση της Επιτροπής και για το λόγο αυτό δεν υφίσταται
παράβαση του ως άνω άρθρου.
Σε ότι αφορά τις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές προϊόντων, όπως
οριοθετήθηκαν παραπάνω, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν δύναται να
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά .
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος απαγόρευσης της από 13/1/2000
γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β ου ν.703/77, όπως σιχύει, συγκέντρωσης
επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρία Kali und Salz
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Aktiengesellschaft του επιχειρηματικού κλάδου λιπασμάτων της εταιρείας BASF
Aktiengesellschaft, δεδομένου ότι δεν προκύπτουν δυσμενείς για τον ανταγωνισμό
επιπτώσεις στις σχετικές αγορές τις οποίες αφορά.
Η απόφαση εκδόθηκε την 2α Αυγούστου 2000.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
Ο Συντάκτης

Δημήτρης Τζουγανάτος

Αντώνης Μέγγουλης
Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα- Μαρία Ταραμπίκου

