
ÁÐÏÖÁÓÇ  ÁÑÉÈ.  91 / 1997 

Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÌÏÕ 

ÓÅ ÏËÏÌÅËÅÉÁ 

Óõíåäñßáóå óôçí áßèïõóá 611 ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò (Ã.Ã. Åìðïñßïõ) ôçí 

11ç Éïõëßïõ 1997, çìÝñá ÐáñáóêåõÞ êáé þñá 11.30 ð.ì., ìå ôçí åîÞò óýíèåóç :  

Ðñüåäñïò: ÅõÜããåëïò ÐåñÜêçò. 

ÌÝëç: Ðáíáãéþôçò ÌáíôæïõñÜíçò, êùëõïìÝíïõ ôïõ ôáêôéêïý ê. ×áñéëÜïõ 
×Üñáêá, 

 Êùíóôáíôßíïò Çëéüðïõëïò, 

 Ìåëßíá ÌïõæïõñÜêç, 

 Ãåþñãéïò ÔñéáíôáöõëëÜêçò, êùëõïìÝíïõ ôïõ ôáêôéêïý ê. Ë. Íéêïëïýæïõ, 

 ÄçìÞôñéïò ÔæïõãáíÜôïò. 

ÃñáììáôÝáò: ÁëåîÜíäñá-Ìáñßá Ôáñáìðßêïõ. 

Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν 

λόγω κωλύµατο̋. 

Θέµα τη̋ συνεδρίαση̋ ήταν η επιβολή προστίµου στι̋ εταιρίε̋ DIMON 

INCORPORATED και INTABEX HOLDINGS WORLDWIDE S.A. για µη παροχή 

στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 25 ν.703/77. 

Κατά τη συζήτηση παρέστησαν οι παραπάνω εταιρείε̋ δια του πληρεξουσίου 

δικηγόρου του̋ Νικολάου ∆εσύπρη. 

Στην αρχή τη̋ συζήτηση̋ έλαβαν το λόγο οι Εισηγητέ̋ τη̋ Γραµµατεία̋ τη̋ 

Επιτροπή̋ Ανταγωνισµού, οι οποίοι ανέπτυξαν την έγγραφη εισήγηση τη̋ 

Υπηρεσία̋ και πρότειναν την επιβολή προστίµου 3.000.000 δρχ. σε κάθε µία από 

τι̋ ανωτέρω εταιρείε̋ για µη παροχή των αιτουµένων από τη Γραµµατεία 

πληροφοριών, σχετικά µε την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωσή του̋ σύµφωνα µε 

το αρ. 4β του ν.703/77, όπω̋ ισχύει, εντό̋ τη̋ ορισθείσα̋ προθεσµία̋ των 20 

ηµερών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.2296/95.  

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιο̋ δικηγόρο̋ των εταιριών, ο οποίο̋ 

ανέπτυξε τι̋ θέσει̋ αυτών, έδωσε πληροφορίε̋, εξηγήσει̋ και διευκρινίσει̋ σε 

ερωτήσει̋ που του υπέβαλαν ο Πρόεδρο̋ και τα Μέλη τη̋ Επιτροπή̋, 

ανακάλεσε τη γνωστοποίηση την οποία είχε υποβάλει και ζήτησε να επιστραφούν 

τα κατατεθέντα στοιχεία στι̋ εταιρείε̋ και να µην του̋ επιβληθεί το 

προτεινόµενο από τη Γραµµατεία πρόστιµο. 
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Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 10η Σεπτεµβρίου 1997, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ., κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη τη̋ τα 

στοιχεία του φακέλλου, την εισήγηση τη̋ Γραµµατεία̋ τη̋ Επιτροπή̋ 

Ανταγωνισµού και τι̋ απόψει̋ που διατύπωσαν τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά την 

συζήτηση τη̋ υπόθεση̋,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Οι εταιρίε̋ Dimon Incorporated (στο εξή̋ "Dimon") και Intabex Holdings 

Worldwide S.A (στο εξή̋ "Intabex"), που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία 

και εµπορία φύλλων καπνού, γνωστοποίησαν στι̋ 24.4.97 στη Γραµµατεία τη̋ 

Επιτροπή̋ σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77 την από 14.2.97 σύµβαση µεταξύ 

τη̋ πρώτη̋ και των εταιριών Folium Inc, Tabacabera S.A. και Leaf Management 

Investments Ltd, όλων µετόχων τη̋ δεύτερη̋, µε την οποία συµφωνήθηκε η 

αγορά από την Dimon όλων των µετοχών τη̋ Intabex. 

Από τη µελέτη του σχετικού φακέλου, η Γραµµατεία διαπίστωσε ότι η 

γνωστοποίηση ήταν ελλιπή̋ ω̋ προ̋ ουσιώδη στοιχεία που αφορούσαν τη 

συγκέντρωση και τι̋ συµµετέχουσε̋ επιχειρήσει̋. Συγκεκριµένα, στη 

γνωστοποίηση δε συµπεριλαµβανόντουσαν τα εξή̋ : η ακριβή̋ περιγραφή του 

αντικειµένου δραστηριότητα̋ κάθε µία̋ από τι̋ συµµετέχουσε̋ στη 

συγκέντρωση επιχειρήσει̋, τα µερίδια αγορά̋ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

µε βάση τη συνολική αγορά των επεξεργασµένων φύλλων καπνού τη̋ χώρα̋ και 

αυτά των βασικών ανταγωνιστών του̋ στην ελληνική αγορά, ο συνολικό̋ κύκλο̋ 

εργασιών σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο τη̋ DIMON, οι ισολογισµοί και τα 

αποτελέσµατα χρήσεω̋ των επιχειρήσεων για τα έτη 1994-1996, τα βασικά 

σηµεία τη̋ σύµβαση αγορά̋ των µετοχών σε µετάφραση στην ελληνική, στοιχεία 

σχετικά µε την προγενέστερη εξαγορά τη̋ ελληνική̋ εταιρία̋ Austro Hellenique 

από τη Dimon και άλλε̋ τυχόν εξαγορέ̋ ελληνικών εταιριών από τη Dimon κατά 

την τελευταία τριετία. 

ΙΙ. Η παροχή των ελλειπόντων στοιχείων ζητήθηκε σε προφορικέ̋ και προσωπικέ̋ 

επικοινωνίε̋ µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο των εταιριών για την 

υπόθεση αυτή στην Ελλάδα, καθώ̋ και εγγράφω̋ µε το από 28.5.97 και αριθµό 

823 έγγραφο τη̋ Επιτροπή̋ αυτή̋ που επιδόθηκε αυθηµερόν στον ίδιο 

παραπάνω πληρεξούσιο δικηγόρο των επιχειρήσεων.  

Με το από 11.6.97 και αριθµό 911 έγγραφο, που επιδόθηκε αυθηµερόν όπω̋ 

παραπάνω, η Επιτροπή ζήτησε, µε τη διαδικασία του άρθρου 25 ν.703/77, εκ νέου 

την παροχή των στοιχείων από τι̋ συµµετέχουσε̋ επιχειρήσει̋ εντό̋ 

προθεσµία̋ 20 ηµερών από τη λήψη του εγγράφου. Εξάλλου, ελλείψει των 

στοιχείων, κατά την συνεδρίαση τη̋ 19.6.97, ηµεροµηνία κατά την οποία είχε 
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ορισθεί η συζήτηση τη̋ υπόθεση̋, η Επιτροπή ανέβαλε την εξέταση τη̋ 

υπόθεση̋ κάνοντα̋ δεκτό το σχετικό αίτηµα των επιχειρήσεων, όπω̋ 

εκπροσωπήθηκαν, δεσµευόµενε̋ οι τελευταίε̋ να προσκοµίσουν τα αιτούµενα 

στοιχεία µέχρι την 24.6.97. Ωστόσο, οι επιχειρήσει̋ δεν προσκόµισαν τα στοιχεία 

αυτά µέχρι σήµερα. 

ΙΙΙ. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 25 του ν.703/77, όπω̋ ισχύει, όταν είναι 

αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τη̋ Επιτροπή̋ Ανταγωνισµού ο 

Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ ή ο εξουσιοδοτηµένο̋ από αυτόν ∆ιευθυντή̋ ή 

υπάλληλο̋ τη̋ Γραµµατεία̋ µπορεί να ζητά µε έγγραφο πληροφορίε̋ από 

επιχειρήσει̋, ενώσει̋ επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

δηµόσιε̋ άλλε̋ αρχέ̋. Αυτοί στου̋ οποίου̋ απευθύνεται το έγγραφο 

υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που 

ζητούνται, ενώ η άρνηση, δυστροπία ή καθυστέρηση παροχή̋ των αιτούµενων 

πληροφοριών ή παροχή̋ πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών έχει ω̋ 

αποτέλεσµα, σύµφωνα µε την παρ.2α του ίδιου παραπάνω άρθρου, την επιβολή 

προστίµου ύψου̋ µέχρι 3.000.000 δρχ για κάθε παράβαση.   

Στην κρινόµενη υπόθεση, οι εταιρείε̋ Dimon και Intabex δεν παρείχαν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία τα οποία του̋ ζητήθηκαν επανειληµµένα άτυπα µε 

επιµέλεια τη̋ Γραµµατεία̋ καθώ̋ και µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 25 Ν.703/77 όπω̋ αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω (σηµείο ΙΙ). Εξάλλου, 

η από 10.7.97 επιστολή µε την οποία οι επιχειρήσει̋ γνωστοποιούν στην 

Επιτροπή µα̋ ότι, µε βάση νεότερα στοιχεία που συνέλεξαν σχετικά µε τα 

µερίδια αγορά̋ του̋, δεν υποχρεούνται σε προηγούµενη γνωστοποίηση τη̋ 

συγκέντρωση̋, δεν επιδρά στην εξεταζόµενη υπόθεση, δεδοµένου ότι υπόχρεο 

προ̋ παροχή στοιχείων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 25 Ν.703/77  είναι 

κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η Επιτροπή µε σχετικό 

έγγραφό τη̋.  

Έχοντα̋ υπόψη τα παραπάνω, πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο ύψου̋ 2.000.000 

δρχ. στην κάθε µία από τι̋ εταιρίε̋ Dimon και Intabex για τη µη παροχή των 

αιτούµενων από την Επιτροπή στοιχείων. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Επιβάλλει σε κάθε µία από τι̋ εταιρίε̋ Dimon Incorporated και Intabex Holdings 

Worldwide S.A. πρόστιµο εκ δρχ. 2.000.000 για του̋ λόγου̋ που αναφέρονται 

στο ιστορικό. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 8 ∆εκεµβρίου 1997. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋.   
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        Ο  Πρόεδρο̋ 

Η συντάξασα την απόφαση 

               Ευάγγελο̋ Περάκη̋ 

Μελίνα Μουζουράκη    Η Γραµµατέα̋ 

 

    Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


