
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 43 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 6η Απριλίου 
1999, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Λεωνίδας Νικολούζος, 
 Μελίνα Μουζουράκη και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν η εξέταση της από 24.3.1999 αίτησης της εταιρείας 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και του Κωνσταντίνου Λούλη, για την χορήγηση άδειας 
παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, προκειµένου να 
πραγµατοποιήσουν την από 24.3.1999 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση της εταιρείας 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. µε την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., προ 
της έκδοσης της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Στην συνεδρίαση παρέστη ο Κωνσταντίνος Λούλης ως αιτών αλλά και ως εκπρόσωπος της 
πρώτης των αιτούντων, εταιρείας ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., της οποίας είναι 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, µετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Αλεξάνδρου 
Μεταλληνού. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε προτείνοντας την αποδοχή της 
κρινόµενης αίτησης, δεδοµένου ότι από τα προσκοµισθέντα από τους αιτούντες στοιχεία 
προκύπτει ότι υφίσταται άµεσος κίνδυνος σοβαρής ζηµίας σε βάρος των συµµετεχουσών στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεων και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
άρθρου 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι αιτούντες, οι 
οποίοι συντάχθηκαν µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξαν τις θέσεις τους, απάντησαν σε 
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την 
παραδοχή της αίτησής τους. 

Κατόπιν, απεχώρησαν της αιθούσης τα ενδιαφερόµενα µέρη και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα επί της κρινοµένης αιτήσεως, και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και 
προφορικώς, οι αιτούντες, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1.  Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 573/24.3.99 έγγραφο, η εταιρεία ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ο κύριος µέτοχος αυτής Κωνσταντίνος Λούλης, γνωστοποίησαν  
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, την εξαγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) µετοχών της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 28% του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας και 
αποκτήθηκαν κατά 10,81% από την γνωστοποιούσα επιχείρηση (ηµεροµηνία πρώτης κτήσης 
µετοχών 16.3.1999) και κατά 17,19% από τον Κ. Λούλη (ηµεροµηνία πρώτης κτήσης 12.3.1999). 
Με συµπληρωµατικά στοιχεία γνωστοποιήθηκε στις 31.3.1999 ότι την 29.3.99 τα αντίστοιχα 
ποσοστά ανήλθαν σε  20,88%  και 18,57%, δηλαδή αθροιστικά σε 39,45% του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. Παράλληλα στις 24.3.99 υποβλήθηκε 
και αίτηση χορήγησης άδειας πραγµατοποίησης της εν λόγω συγκέντρωσης κατά παρέκκλιση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ.3  του ν. 703/77, όπως ισχύει, πριν την έκδοση οριστικής απόφασης 
της Επιτροπής. 

2.   Η εταιρεία ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1927, εδρεύει στην Α΄ ΒΙΠΕ 
Βόλου και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων άλεσης σίτου (αλεύρι, 
σιµιγδάλι και υποπροϊόντα). ∆ιατηρεί τρία υποκαταστήµατα πωλήσεων, στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα και είναι εισηγµένη από το 1951 στο Χ.Α.Α.. Το µετοχικό της 
κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.756.044.360 δρχ., βασικός  δε µέτοχος είναι ο Κων/νος Λούλης µε 
ποσοστό άνω του 50%, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εντεταλµένος Σύµβουλος. Με 
ποσοστό  µεγαλύτερο του 50% συµµετέχει στις εταιρείες α) S.C. MOARA  LOULIS – 
ROMANIAN FLOUR LOULIS S.A. που εδρεύει στο Βουκουρέστι και β) ALBANIAN FLOUR 
MILLS LOULIS S.A. που εδρεύει στα Τίρανα, µε αντικείµενο και οι δύο την παραγωγή και 
εµπορία προϊόντων και υποπροϊόντων άλεσης σίτου και γενικά δηµητριακών, ειδών αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής.  

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το 1998 ξεπέρασε τα 13 δις δρχ. (ήτοι τα 41 
εκατ. ECU), ο δε κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά ανήλθε σε 12,4 δις δρχ. περίπου 
(37,3 εκατ. ECU). 

3.  Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ, µε έδρα τον Πειραιά, ιδρύθηκε το 1927 και 
αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανία του κλάδου της αλευροβιοµηχανίας στα Βαλκάνια και µία 
από τις 5  µεγαλύτερες της Ευρώπης. Από το 1951 είναι εισηγµένη στο ΧΑΑ το δε µετοχικό της 
κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.022.094.482 δρχ. διαιρεµένο σε 4.354.063 µετά ψήφου µετοχές που 
κατέχουν κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 35% από κοινού οι αιτούντες και κατά το υπόλοιπο 
ποσοστό ένας µεγάλος αριθµός µετόχων. 

Εταιρείες στις οποίες συµµετέχει  µε ποσοστό ανώτερο του 50% είναι οι α) ΣΤΕΛΛΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ, βιοµηχανία ζυµαρικών την οποία εξαγόρασε το 1997, 
β) DELITASTE Α.Ε., µε έδρα την Αθήνα, γ) ST GEORGE MILLS COMERCIALS LTD, 
εταιρεία συµµετοχών µε έδρα την Κύπρο, και δ) S.C. TITAN S.A. και MORAN S.A. που 
εδρεύουν στη Ρουµανία και έχουν αντικείµενο την άλεση δηµητριακών, την παραγωγή 
αρτοποιητικών προϊόντων και τη λιανική πώληση τους. 
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Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 1998 ξεπέρασε τα 28 δις δρχ. (ήτοι τα 86 εκατ. 
ECU) ενώ ο κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά ανήλθε σε 17 δις δρχ. περίπου (ήτοι 51,8 
εκατ. ECU). 

4.  Σχετική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 
εταιρείες, κατά την εκτίµηση των αιτούντων, είναι η αγορά παραγωγής και εµπορίας προϊόντων 
άλεσης σίτου (άλευρα, σιµιγδάλι, υποπροϊόντα), τα οποία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :       
α) άλευρα αρτοποιίας, β) χωριάτικα άλευρα, γ) άλευρα πολυτελείας, δ) άλευρα ολικής άλεσης,     
ε) σιµιγδάλι, ψιλό και χονδρό, στ) πάνσπορα, ζ) υποπροϊόντα (πίτουρα κλπ.). Κατά την αυτή 
εκτίµηση, τα προϊόντα των α΄ και β΄ κατηγοριών είναι πλήρως εναλλάξιµα µεταξύ τους, των γ΄, 
δ΄ και ε΄ κατηγοριών µερικώς εναλλάξιµα, ενώ των στ΄ και ζ΄ κατηγοριών µη εναλλάξιµα. 

5.  Το συνολικό µερίδιο αγοράς των δύο εταιρειών, σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία, 
διαµορφώνεται ως ακολούθως:  
α) Με βάση το σύνολο του ενεργού δυναµικού των µύλων της χώρας, δυναµικότητας 11.370 
τόνων/24ωρο το µερίδιό τους ανέρχεται στο 12,3%,  
β) Με βάση τη συνολική µηνιαία κατανάλωση (σε όγκο) των αρτοποιών όλης της χώρας το 
µερίδιό τους ανέρχεται στο 24% περίπου και  
γ) Με βάση τις πωλήσεις (σε όγκο) ανέρχεται στο 24,3%. 

Τα µερίδια των κυριοτέρων ανταγωνιστών εκτιµώνται ως εξής: α) ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Β. 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ: 10,5%, β) ΚΥΛ/ΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ: 5,9%, γ) ΚΥΛ/ΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.: 
4,5%  και δ) ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ: 4,4%. 

6.  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 µία τουλάχιστον 
επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου 
ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά δήλωση των γνωστοποιούντων η 
απόκτηση από κοινού ποσοστού 39,45% του µετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ικανό για την 
απόκτηση ελέγχου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ δεδοµένου ότι αυτή διαθέτει 
µετοχική βάση µε µεγάλη διασπορά η δε συντριπτική πλειοψηφία των µετόχων έχει µερίδιο 
συµµετοχής κάτω του 1%, ενώ ουδείς κατέχει µερίδιο ανώτερο του 2,5%. 

Συνεπώς µε την εξαγορά ποσοστού 39,45% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ από την εταιρεία ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΕ  και τον βασικό της 
µέτοχο, δηµιουργείται συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία εµπίπτει στις διατάξεις του ν.703/77, 
όπως ισχύει (ΕΑ 112/98, ΕΕ IV/M 613 Jefferson Smurfit Group plc / Munisijo AB  και  IV/M 
025 Arjomari – Prioux SA / Wiggins Teape Appletion plc) και υπόκειται σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση, η οποία και έγινε εµπροθέσµως σύµφωνα µε τα ανωτέρω (παρ.1) εκτεθέντα,   
δεδοµένου ότι συντρέχει η µία από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος, αυτή του κύκλου 
εργασιών. 

7.  Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4ε, «η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα 
από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 
του παρόντος άρθρου, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές σε βάρος µιας ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου …. Η 
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απόφαση, που επιτρέπει παρέκκλιση µπορεί να ανακληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, αν 
συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4δ, παρ. 10.». 

Από τα στοιχεία που προσκόµισαν οι αιτούντες προέκυψε ότι η κατά παρέκκλιση έγκριση της 
πραγµατοποίησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιβάλλεται προκειµένου να 
αποφευχθούν σοβαρές ζηµίες σε βάρος τόσο των συµµετεχουσών επιχειρήσεων αλλά και σε 
βάρος τρίτων ενόψει ότι :  

• Υφίσταται σοβαρό πρόβληµα διοικήσεως της εξαγοραζοµένης επιχείρησης. Τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τους έχουν προστριβές µεταξύ τους, δύο από τα οκτώ µέλη 
παραιτήθηκαν ενώ έχει εκφρασθεί η πρόθεση και από άλλα µέλη του να υποβάλλουν την 
παραίτησή τους . Η συνέχιση της έλλειψης στιβαρής διοίκησης µέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης επί της υπό κρίση συγκέντρωσης θα οδηγήσει σε αδράνεια, σύγχυση και αβεβαιότητα 
των εργαζοµένων και συνακόλουθα σε βέβαιη µείωση της περιουσίας της εξαγοραζοµένης προς 
ζηµία των µετόχων. Επιβάλλεται συνεπώς η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εξαγοραζοµένης εταιρείας µε σκοπό την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία οι νέοι 
βασικοί µέτοχοι να µπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωµα ψήφου. 

• Τυχόν συνεχιζόµενη αβεβαιότητα για την πραγµατοποίηση ή µη της συγκέντρωσης είναι 
πιθανότατο να επιδράσει αρνητικά στην τιµή των µετοχών των εµπλεκοµένων εταιρειών µε 
συνακόλουθη βλάβη των συµφερόντων των επενδυτών. 

Κατ΄ ακολουθία και λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν πιθανολογήθηκε ότι από τη σκοπούµενη 
συγκέντρωση θα επέλθει σηµαντικός περιορισµός στον ανταγωνισµό, και δεν είναι αναγκαίο να 
επιβληθούν όροι και υποχρεώσεις στις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις.      

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆έχεται την από 24.3.1999 αίτηση της εταιρείας ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και του 
Κωνσταντίνου Λούλη. 

Επιτρέπει στους αιτούντες, βάσει του άρθρου 4ε παράγρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, 
παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου αυτού, µε 
σκοπό να ασκήσουν τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε τις αποκτηθείσες µετοχές στη 
Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας 
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 6
η

 Απριλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                 Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

Λεωνίδας Νικολούζος 

Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα  Μαρία  Ταραµπίκου 


