ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 162 / II / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
την 13η Ιουλίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Λεωνίδας Νικολούζος,
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού, κ. Χαριλάου Χάρακα,
Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, και
Μελίνα Μουζουράκη.
Γραμματέας: Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραμπίκου.
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω
κωλύματος.
Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 3.5.2000 γνωστοποιηθείσας, βάσει
του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και FANCO A.E..
Στη συνεδρίαση παρέστησαν η εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. δια του πληρεξουσίου
δικηγόρου της κ. Ιωάννη Δρυλλεράκη, και ο κύριος μέτοχος της εταιρείας FANCO A.E., κ.
Γκάντυ-Γκυ Νατάν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του κ. Αλέξανδρου Μεταλληνού.
Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας για την υπόθεση και πρότεινε τη μη απαγόρευση
της κρινόμενης συγκέντρωσης, δεδομένου ότι δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις
σχετικές αγορές που αυτή αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι
δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις των ενδιαφερομένων μερών, έδωσαν πληροφορίες,
εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της
Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή να μην απαγορευθεί η υπό κρίση συγκέντρωση.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) συνήλθε σε διάσκεψη την 17η Ιουλίου 2000, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 6 μ.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ’ όψη τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας, τους ισχυρισμούς, τις απόψεις και τις
εξηγήσεις των ενδιαφερομένων εταιρειών και την ενώπιον της Επιτροπής διεξαχθείσα διαδικασία,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
I.1.
Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (στο εξής ΝΑΟΥΣΗΣ), με
έδρα το Μαρούσι Αττικής, ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας και, ειδικότερα στην παραγωγή και πώληση βαμβακερών νημάτων σε
ποσοστό 80% και συμμείκτων με βαμβάκι ή ακρυλικό, πολυεστέρα και τεχνητές ίνες νημάτων σε
ποσοστό 20% της δραστηριότητάς της. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών (Χ.Α.Α.). Βασικός μέτοχός της, σε ποσοστό 79,84% του μετοχικού της κεφαλαίου, είναι
η εταιρεία συμμετοχών ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε. (εφεξής ΚΛΩΝΑΤΕΞ), ενώ το υπόλοιπο
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21,16% κατέχουν περίπου 1000 μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα προϊόντα της εταιρείας
διατίθενται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω αντιπροσώπων και με απευθείας πωλήσεις σε
βιομηχανίες και βιοτεχνίες, ενώ ποσοστό 15% των προϊόντων διατίθενται σε εταιρείες του ομίλου
της μητρικής εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ.
H ΝΑΟΥΣΗΣ ελέγχει τις εταιρείες ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στα βαμβακερά νήματα πεννιέ, καθώς και τις
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε και ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. Εξάλλου,
η μητρική εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τις εταιρείες ΤΡΙΚΟΛΑΝ
ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πλεκτών
ενδυμάτων, GALLOP A.E., η οποία ασχολείται με την παραγωγή εσωρούχων, ΒΕΡΛΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, η οποία ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία βαμβακερών
υφασμάτων εκρού, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, η οποία παράγει και
εμπορεύεται βαμβακερά νήματα, καθώς και τις εταιρείες ΛΑΝΑΚΟΤ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΕ
και TARGA FINANCE SA, οι οποίες δραστηριοποιούνται η μεν πρώτη στην πρακτόρευση της
ασφαλιστικής κάλυψης των εταιρειών του ομίλου και η δεύτερη στη ναυτιλία.
Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ΝΑΟΥΣΗΣ κατά το έτος 1999 ανήλθε σε 21δις δρχ. περίπου,
δηλ. 63,5 εκ. ευρώ περίπου. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην εθνική αγορά για
το 1999 ανέρχεται σε 38 εκ. ευρώ περίπου. Ο εθνικός κύκλος εργασιών της ΚΛΩΝΑΤΕΞ, σε
ενοποιημένη βάση, ανήλθε κατά το έτος 1999 σε 25 δις δρχ., ήτοι σε 76,4 εκ. ευρώ περίπου.
2.
Η εταιρεία FANCO AE (στο εξής FANCO) ιδρύθηκε το 1985 με έδρα το Π. Φάληρο
Αττικής, έχει εγκαταστάσεις στην Κομοτηνή και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία
και εμπορία ενδυμάτων και πλεκτού υφάσματος. Οι διάφορες φάσεις παραγωγής της
πραγματοποιούνται κατά το μεγαλύτερό τους μέρος σε βιομηχανικές μονάδες των Βαλκανικών
χωρών και μικρά συνεργεία της περιοχής Θράκης. Η εταιρεία κατασκευάζει αθλητικά ενδύματα
υψηλών προδιαγραφών αποκλειστικά για μεγάλους διεθνείς οίκους όπως NIKE, REEBOCK,
FILA, HANES και στην ελληνική αγορά για την εταιρεία ELMEC SPORT, ενώ το 90% περίπου
της παραγωγής της εξάγεται. Σύμφωνα με στοιχεία για το έτος 1999, η εταιρεία προμηθεύεται την
πρώτη ύλη, δηλαδή νήματα, σε ποσοστό 77% από την ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 23% από
το εξωτερικό. Τις ανάγκες της σε νήματα η εταιρεία κάλυψε το 1999 και το πρώτο εξάμηνο του
2000 σε ποσοστό 29% και 15% αντίστοιχα από τις εταιρείες του ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ.
Η εταιρεία ελέγχει τις ακόλουθες εταιρείες: την ALFAN A.E (99,98%), μεταποιητική εταιρεία με
έδρα την Αλβανία, BULFANCO A.E. (95%), η οποία εδρεύει στην Βουλγαρία και
δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο ετοίμων ενδυμάτων, FANTEX
A.E.B.E. (55%), η οποία ασχολείται με την εμπορία βαμμένου υφάσματος ευρείας κατανάλωσης,
FANWARE A.B.E.E. (70%), που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία αθλητικών
καλτσών, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ΑΒΕΕ (75%), ιδρύθηκε το 1998, με έδρα την Κομοτηνή και
ξεκίνησε την παραγωγή νημάτων τον Ιανουάριο 2000.
Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α..Α. και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.295.644.500
δρχ.. Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι ο Γκάντυ-Γκυ Νατάν σε ποσοστό 41,62%.
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Ο ενοποιημένος παγκοσμίως κύκλος εργασιών της κατά το έτος 1999 ανήλθε σε 14 δις δρχ.
περίπου (42.290.000 ευρώ περίπου), ενώ από αυτόν την εθνική αγορά αφορούν μόνο 4.229.000
ευρώ.
3. Ο Γκάντυ-Γκυ Νατάν είναι ο κύριος μέτοχος της FANCO, με ποσοστό συμμετοχής στο
μετοχικό κεφάλαιο αυτής 41,62%, ενώ μετά τη συγκέντρωση θα διατηρήσει μετοχές που θα
αντιστοιχούν σε ποσοστό 21% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο Νατάν ελέγχει
την εταιρεία VETO AE που δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση και εμπορία επώνυμων
αθλητικών ειδών υψηλής ποιότητας (FILA) και την εταιρεία SAM NATAN AE, που ασχολείται
με την αντιπροσώπευση και εμπορία μηχανημάτων για κλωστοϋφαντουργία.
ΙΙ. Με την από 17.5.1999 σύμβαση πώλησης μετοχών μεταξύ του Γκάντυ-Γκυ Νατάν της
ΝΑΟΥΣΗΣ και της ΚΛΩΝΑΤΕΞ, ο πρώτος πώλησε μέσω του Χ.Α.Α. στη δεύτερη 1.164.080
κοινές με ψήφο μετοχές της FANCO που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας. Μεταξύ των μερών περαιτέρω συμφωνήθηκε η υπογραφή συμφωνίας μετοχών με
σκοπό την διασφάλιση της συμμετοχής της τρίτης εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ στο Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.) της FANCO και η από αυτήν άσκηση δεσπόζουσας ή κυρίαρχης επιρροής κατά
το άρθρο 42ε του ν.2190/20. Η συμφωνία μετόχων υπογράφηκε την 31.12.1999, τελεί υπό την
αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και προβλέπει μεταξύ
άλλων:
α) την υποχρέωση των μερών να ψηφίζουν από κοινού στις γενικές συνελεύσεις της FANCO για
την εκλογή Δ.Σ. υπέρ της εκλογής δύο μελών που υποδεικνύονται από την ΝΑΟΥΣΗΣ και υπέρ
των υπολοίπων μελών που υποδεικνύονται από τον Νατάν,
β) το δικαίωμα των μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από την ΝΑΟΥΣΗΣ να εμποδίζουν τη
λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. στα οριζόμενα στη σύμβαση θέματα (μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων ή κατάρτιση συμβάσεων που υπερβαίνουν το ποσό των 800 εκ. δρχ. ετησίως, πρόταση
για πώληση και εξαγορά επιχείρησης, σημαντικές συμβάσεις εκτός συνήθους κύκλου εργασιών,
δημιουργία εμπράγματων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων όταν το ποσό που απαιτείται για την
εξάλειψη αυτών υπερβαίνει το 1 δις δρχ. και άλλες),
γ) το δικαίωμα των μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από την ΝΑΟΥΣΗΣ να προτείνουν στο
Δ.Σ. τη λήψη αποφάσεων για σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και την αντίστοιχη
υποχρέωση του ΔΣ να προβαίνει άμεσα στη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις προτάσεις εκτός
αν αιτιολογείται επαρκώς και πειστικώς το αντίθετο,
δ) την υποχρέωση των μερών να αποφασίζουν από κοινού τα οριζόμενα στη σύμβαση θέματα,
όπως την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τη διανομή μερίσματος, τη
λύση τροποποίηση και μεταβολή του σκοπού και τη συγχώνευση ή διάσπαση ή απόσχιση κλάδου
της εταιρείας.
Οι παραπάνω συμφωνίες παύουν να ισχύουν, σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση μετόχων, στις
περιπτώσεις που κάποιο από τα μέρη αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 45% του μετοχικού
κεφαλαίου της FANCO ή που ο πωλητής ή ο αγοραστής κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 16%
και του 20%, αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
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ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β’ ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται
όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση ή μία ή
περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας ή
περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, 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 στην δραστηριότητα της επιχείρησης.
Με τις υπό κρίση συμφωνίες και τις εν συνεχεία αγορές μετοχών, η ΝΑΟΥΣΗΣ αποκτά το 43,2%
του μετοχικού κεφαλαίου της FANCO, το δικαίωμα διορισμού μελών στο Δ.Σ. της τελευταίας και
τα λοιπά παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα. Συνεπώς, παρότι η ΝΑΟΥΣΗΣ δεν αποκτά
πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, δημιουργείται κοινός έλεγχος της εταιρείας από
την ίδια και το βασικό μέτοχο Γκάντυ-Γκυ Νατάν ο οποίος παραμένει κύριος μετοχών σε ποσοστό
21% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και διατηρεί τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα
αρνησικυρίας σε σημαντικές αποφάσεις της κοινής επιχείρησης. Οι κατ’ αυτόν τον τρόπο
προκύπτουσα κοινή επιχείρηση στην κρινόμενη περίπτωση εκπληρώνει μόνιμα όλες τις
λειτουργίες μίας αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δεν συνεπάγεται τον συντονισμό της
ανταγωνιστικής συμπεριφοράς μεταξύ της ΝΑΟΥΣΗΣ και του Νατάν, αλλ’ ούτε μεταξύ των
ΝΑΟΥΣΗΣ, Νατάν και της κοινής επιχείρησης FANCO, καθώς η πρώτη και ο δεύτερος δεν
δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά.
Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 4 ν.703/77, η απόκτηση του
κοινού ελέγχου έχει το χαρακτήρα συγκέντρωσης, η οποία εμπίπτει στις σχετικές με τις
συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.
V. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται από τον
καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των
χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους, ενώ η σχετική
γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν
τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού.
Σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση υπόθεση θεωρείται το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας.
Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες ΝΑΟΥΣΗΣ και οι λοιπές εταιρείες του ομίλου,
στον οποίο αυτή ανήκει, δραστηριοποιούνται στη νηματουργία, και κυρίως στα βαμβακερά
νήματα, ενώ ο Νατάν δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση και εμπορία αθλητικών ειδών και
η FANKO στην παραγωγή αθλητικών ενδυμάτων.
Στον κλάδο της νηματουργίας διακρίνονται ειδικότερα οι ακόλουθοι τύποι νημάτων: α) τα
βαμβακερά νήματα, με πρώτη ύλη το φυσικό βαμβάκι, β) τα συνθετικά νήματα (ακρυλικές ίνες,
πολυεστέρες, νάιλον κλπ.), με πρώτη ύλη που προέρχεται από υδρογονάνθρακες, γ) τα σύμμεικτα
νήματα, τα οποία αποτελούν μίξη διαφόρων πρώτων υλών όπως βαμβάκι και ακρυλικό ή τεχνητές
ίνες ή πολυεστέρες, δ) νήματα από τεχνητές ίνες (βισκόζ, τεχνητό μετάξι κ.α.) που έχουν ως βάση
την κυτταρίνη του ξύλου, ε) μάλλινα νήματα και στ) νήματα από άλλες φυσικές ίνες όπως λινάρι,
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μετάξι κλπ.
Όσον αφορά τον κλάδο των αθλητικών ενδυμάτων, σε αυτόν περιλαμβάνονται τόσο τα σπορ
ενδύματα (τζην, φούτερ κ.α.) όσο και τα αθλητικά ενδύματα (φόρμες, Τ-shirts κλπ.), μεταξύ των
οποίων υπάρχει μερική υποκατάσταση, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμφότερα για το
καθημερινό ντύσιμο, ενώ για την άθληση χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα αθλητικά ενδύματα.
Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά πάντως το αμιγώς αθλητικό ένδυμα, δηλ. φόρμες και
βαμβακερά μπλουζάκια και ειδικότερα το αθλητικό ένδυμα υψηλών προδιαγραφών, το οποίο
χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα νήματος, υψηλή τιμή και υψηλό βαθμό αναγνώρισης από
τους καταναλωτές (επώνυμο ένδυμα).
Οσον αφορά τα μερίδια αγοράς, από τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία που συνέλεξε μετά από έρευνα
η Γραμματεία της Επιτροπής, τις εκτιμήσεις και τα λοιπά στοιχεία που προσκόμισαν οι
συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις για το έτος 1998, προκύπτουν τα εξής:
α) Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής νημάτων εν γένει ανήλθε κατ’ όγκο σε 155.000 τόνους, εκ
των οποίων το 55% περίπου αφορά βαμβακερά νήματα, το 25% περίπου σύμμεικτα και το
υπόλοιπο τις άλλες κατηγορίες νημάτων. Η συνολική δε αξία των παραγομένων νημάτων
ανέρχεται σε 195 δις δρχ. περίπου. Στην αγορά αυτή, το συνολικό μερίδιο της ΝΑΟΥΣΗΣ,
συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των λοιπών εταιρειών του ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, ανέρχεται
σε ποσοστό 28%, ενώ στην ειδικότερη αγορά των βαμβακερών νημάτων υπολογιζόμενη κατ’
όγκο το μερίδιο ανέρχεται σε ποσοστό 37,8% και, τέλος, στην ειδικότερη αγορά των σύμμεικτων
νημάτων σε 28,3%. Στην αγορά αυτή η κοινή επιχείρηση FANCO δραστηριοποιείται μέσω της
θυγατρικής της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO από τον Ιανουάριο 2000 με εκτίμηση παραγωγής για το
τρέχον έτος 2.300 τόνους νήματος πεννιέ.
β) Στην αγορά της αθλητικής ένδυσης δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες, ενώ το μέγεθος της
αγοράς είναι δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του κλάδου και τις υπάρχουσες μελέτες, η παραγωγή σε αθλητικές φόρμες ανήλθε το
1997 σε 4.720.000 τεμάχια, εκ των οποίων 1.500.000 τεμάχια περίπου προς εξαγωγή, ενώ η
φαινομενική κατανάλωση ανήλθε σε 3.800.000 τεμάχια περίπου. Από αυτές, οι επώνυμες
αθλητικές φόρμες αντιστοιχούν στο 20%-25% του συνόλου της αγοράς. Τα μερίδια αγοράς κατ’
όγκο των κυριοτέρων εταιρειών που παράγουν ή εισάγουν κυρίως επώνυμες αθλητικές φόρμες το
1997, και με βάση το σύνολο της ελληνικής αγοράς αθλητικών ενδυμάτων (επώνυμα και μη)
έχουν ως εξής: ADIDAS HELLAS AE 12-13%, ΑΦΟΙ ΓΛΟΥ ΑΕΕ (PUMA) 3%, ενώ οι εταιρείες
ELMEC SPORT (NIKE), REEBOK, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ (CONVERSE) και
ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε. (DIADORA) από κοινού το 6% περίπου της συνολικής αγοράς. Όσον αφορά,
την FANCO, με βάση τις εκτιμήσεις της, το μερίδιο της στην ελληνική αγορά κυμάνθηκε σε
ποσοστό 1,5% περίπου στα αθλητικά ενδύματα το 1998, ενώ το 90% της παραγωγής της εταιρείας
εξάγεται.
Όσον αφορά τη δομή της αγοράς στη μεν νηματουργία δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
παραγωγικών μονάδων, ωστόσο έχουν δημιουργηθεί ισχυροί όμιλοι με μεγάλη
χρηματοοικονομική δύναμη, όπως ο όμιλος της ΚΛΩΝΑΤΕΞ, τα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ,

6

η ΕΤΜΑ ΑΕ, οι οποίοι αναπτύσσονται δυναμικά με εξαγορές επιχειρήσεων, στρατηγικές
συμμαχίες και προώθηση της καθετοποίησης της παραγωγής. Εξάλλου, ο κλάδος του αθλητικού
ενδύματος δεν παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Ορισμένες εταιρείες, με επώνυμα
κυρίως αθλητικά ενδύματα, δραστηριοποιούνται με ιδιόκτητα καταστήματα ή καταστήματα με το
σύστημα franchising. Πρόκειται για επιχειρήσεις με σύγχρονο εξοπλισμό και αξιόλογη
παραγωγική ικανότητα, οι οποίες αναπτύχθηκαν με το σύστημα φασόν για το εξωτερικό, αλλά τα
τελευταία χρόνια με την κρίση που υπάρχει στον χώρο αυτό, επιχειρούν να παράγουν επώνυμα
προϊόντα και να τα διαθέτουν στην εσωτερική αγορά.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η ΝΑΟΥΣΗΣ και οι λοιπές
εταιρείες του ομίλου της δε δραστηριοποιούνται στην αγορά του αθλητικού ενδύματος η
Επιτροπή εκτιμά ότι η κρινόμενη συγκέντρωση δε θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του
ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 14.1.2000
γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, απόκτηση συμμετοχής της
εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. στην εταιρεία FANCO A.E. και η μέσω αυτής
δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία φέρει το χαρακτήρα συγκέντρωσης, κατά την έννοια του
άρθρου 4 παρ. 2 στοιχ. β’ του ιδίου ως άνω νόμου, δεδομένου ότι δεν περιορίζει σημαντικά τον
ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές τις οποίες αυτή αφορά.
Η απόφαση εκδόθηκε την 2 Αυγούστου 2000.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
Η Συντάκτης της Απόφασης
Δημήτρης Τζουγανάτος
Μελίνα Μουζουράκη
Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου

